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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003694-29.2018.8.11.0007. AUTOR(A): DUCILENE 

GETRUDES DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

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

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

pedido de tutela de urgência, a realização de perícia médica. In casu, 

através do Ofício Circular nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 

19.06.2013, a 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 Perito se fez através do 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – 

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

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

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

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

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

indispensável a realização da perícia médica e dos quesitos 

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

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

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

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

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

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

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

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

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

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

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

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

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

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

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

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

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

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

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

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

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

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

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

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

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

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

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 

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

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

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

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

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

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

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

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

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

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

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

expedindo o necessário.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002772-85.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. D. A. (REQUERENTE)

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

W. G. D. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

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

 

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

Ministerial sob Id 15996653, impulsiono estes autos com o fito de intimar a 

Parte Autora para trazer aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia da 

sentença homologatória do Acordo de Id 14535181. VINICIUS AUGUSTO 

JANS PAIVA Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003732-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES (ADVOGADO(A))

APARECIDA CARRASCO LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003732-41.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

APARECIDA CARRASCO LOPES RÉU: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c 

pedido de antecipação de tutela ajuizada por Aparecida Carrasco Lopes 

em face do Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo, em 

síntese, que a parte reclamante é beneficiária do contrato de plano de 

saúde identificado pelo código n° 00562765000690002, exsurgindo que o 

contrato possui cobertura total. Narra que a requerente foi internada no 

data de 15/10/2018 no Hospital e Maternidade Santa Rita, localizado nesta 

urbe, no entanto, agravamento do seu estado de saúde, COM IMINENTE 

RISCO DE MORTE, devido ao quadro de insuficiência respiratória aguda e 

outras complicações, foi transferida a UTI do mesmo estabelecimento para 

prosseguir com seu tratamento, relatando que o citado hospital é o único a 

possuir Unidade de Terapia Intensiva nesta cidade. Assevera, ainda, que 

a autora já idosa (89 anos), não pode se sujeitar a um deslocamento para 

ser tratada em outra cidade/localidade, pois conforme relatório dos 

especialistas médicos (Intensivista e Cardiologista que a acompanham) 

constantes dos autos, a paciente não pode ser removida para outra 

localidade devido ao risco de remoção por instabilidade hemodinâmica que 

a acomete. Aduz que, o Hospital Santa Rita é credenciado pelo Plano de 

Saúde Unimed, entretanto, os médicos informaram que a UTI deste hospital 

não é credenciada pelo referido plano de saúde. Desta feita, diante da 

impossibilidade de remoção da autora devido ao risco de morte, a unidade 

hospitalar solicitou autorização para cobertura do tratamento perante a 

UTI, tendo resposta negativa por parte do Plano de Saúde Unimed, ao 

argumento de que a unidade hospitalar não possui credenciamento para 

este tipo de atendimento junto ao plano de saúde, sendo necessário o 

encaminhamento da autora para uma unidade credenciada a parte 

demandada. Assevera, por fim, que o plano de saúde da requerente 

contempla a internação em leito de UTI, sem limitação de prazo, valor 

máximo e quantidade, a critério do médico assistente, conforme descrito 

na Cláusula 7.5, item “Procedimentos”, alínea “d” do contrato. Assim, 

requer, em sede de antecipação de tutela, que a parte reclamada seja 

compelida a custear as despesas do tratamento da autora no hospital que 

ela se encontra, durante o tempo que couber para restabelecer a saúde 

da idosa. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL Cumpre-se anotar que não foi juntada na inicial procuração 

outorgando os devidos poderes ao causídico que subscreveu a presente 

demanda, no entanto, entendo que o caso é de extrema urgência, 

configurando o permissivo do art. 104 do CPC/15, razão pela qual esta 

irregularidade é sanável e não obsta a análise do pedido de antecipação 

de tutela. DA HIPOSSUFICIÊNCIA A parte autora na exordial justificou que 

para comprovar a alegada insuficiência de recursos juntaria aos autos 

documento comprovando que a mesma é aposentada pelo INSS, 

merecendo assim, que os benefícios da Justiça Gratuita sejam deferidos, 

por, em tese, não ter condições de arcar com as despesas processuais 

sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Ante a presunção legal e 

o compromisso em juntar documentos necessários à comprovação dos 

benefícios da gratuidade da justiça, defiro o pedido de justiça gratuita. 

Determino, outrossim, que a parte beneficiaria junte aos autos no prazo 

não superior a 15 (quinze) dias, documentos necessários a comprovação 

de sua hipossuficiência (declaração de hipossuficiência, documentos 

como holerites, extratos bancários, declaração de imposto de renda, 

contas de água, energia e/ou despesas que possuir, etc), sob pena de 

revogação do benefício. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do 

artigo 300 e seguintes do CPC/2015 a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, in verbis: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. § 1º. Para a concessão da tutela de urgência, 

o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea 

para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2º. A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3º. A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão”. No caso dos autos, diante das 

alegações e pelos documentos trazidos na inicial, entendo que os 

requisitos para o deferimento da tutela de urgência restam presentes, haja 

vista o quadro clínico que a saúde da autora atualmente se encontra, 

estando evidente a probabilidade do direito, diante da negativa de 

cobertura total do tratamento médico da autora pelo plano de saúde 

Unimed Cuiabá, incorrendo em abuso e contrariando normas que protegem 

o direito à vida e a dignidade da pessoa. Como se sabe, a saúde é um 

direito social e como tal deve ser protegida e garantida pelo Poder Público, 

preceito basilar que rege a CF/88, conforme dispositivos abaixo 

transcritos: “Art. 5°. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, á 

igualdade, à segurança, e à propriedade, nos termos seguintes: (...) § 1°. 

As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata”. “Art. 6°. São direitos sociais a educação, a saúde, o 

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 

à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição”. “Art. 194. A seguridade social compreende um 

conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social”. Com efeito, entendo que os 

documentos juntados aos autos são claros ao atestar o IMINENTE RISCO 

DE MORTE da parte autora caso a mesma não continue tendo seu 

atendimento no hospital que hoje se encontra, haja vista que há indicação 

médica contrária ao translado para outro centro de tratamento (Id. 

15986899, pág. 2), estando presente o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, principalmente, a possibilidade de dano 

irreparável ou de difícil reparação, já que a manutenção da negativa 

poderá importar para a autora, caso aguarde-se o deslinde do processo 

para ao fim reconhecer o direito de que é titular, a o tempo já não seja 

capaz de exercê-lo, em razão do estado de saúde debilitado em que se 

encontra, bem como pela sua idade avançada (89 anos). Assim, 

analisando minuciosamente os autos, evidencio que razão assiste a parte 

requerente, uma vez que necessita da continuidade do tratamento 

intensivo no Hospital e Maternidade Santa Rita, conforme documentos que 

instruem a vestibular e disposição constitucional que garante o acesso à 

saúde. Senão vejamos: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

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

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. In casu, a leitura de todas as peças destes autos, e 

averiguando os mecanismos que as guarnecem, inclusive pelas provas 

documentais inseridas, vê-se a plausibilidade fática à proteção jurídica, 

pois a prestadora de serviços de plano de saúde é responsável pela 

qualidade do atendimento oferecido ao contratante em hospitais e por 

médicos por ela credenciados. Atualmente, nas relações jurídicas 

classificadas como de consumo, salvo algumas exceções previstas na 

própria lei específica, houve o afastamento da responsabilidade subjetiva, 

preponderando à denominada responsabilidade objetiva, e, para tal 

conclusão, basta à análise dos dispositivos legais que tratam da espécie 

no Código de Defesa do Consumidor. O Superior Tribunal de Justiça tem 

decidido que o particular prestador de uma atividade econômica 

correlacionada com serviços médicos e de saúde possui os mesmos 

deveres do Estado, ou seja, os de prestar assistência médica integral para 

os consumidores dos seus serviços. Esse entendimento não se sustenta 

somente no texto constitucional ou no Código de Defesa do Consumidor, 

mas, também, e, principalmente, na lei de mercado onde quanto maior é o 

lucro, maior também o risco. Nesse sentido a jurisprudência dominante: 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINARMENTE A 

TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/73. SÚMULA 7/STJ. PLANO DE SAÚDE. 

RECUSA DE COBERTURA. TRATAMENTO DE MOLÉSTIA COM 

COBERTURA CONTRATUAL (NEOPLASIA MALIGNA). CARÁTER 

ABUSIVO. PRECEDENTES. SÚMULA 83. ALÍNEAS "A" E "C". ALEGAÇÃO 

DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL VEDADO PELA ANVISA. SÚMULA 7. 

(...) 2. "Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de 

cobertura, pelo plano de saúde, a algum tipo de procedimento, 

medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de 

doenças previstas no contrato" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.028.079/MG, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

22/08/2017, DJe de 31/08/2017). (...) (AgInt no AREsp 1206401/PA, Rel. 

Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 

5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 06/04/2018)”. 
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“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM UTI 

NEONATAL - INSURGÊNCIA QUANTO AO DEFERIMENTO DA LIMINAR QUE 

DETERMINOU A INTERNAÇÃO – INCIDÊNCIA DO CDC – SÚMULA 469, DO 

STJ - DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DA 

INTERNAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - 

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, 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 dos autos restou suficientemente 

demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.Todo 

e qualquer plano ou seguro de saúde está submetido às disposições do 

Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo através 

da prestação de serviços médicos. A cláusula de carência para cobertura 

de procedimentos médicos deve ser interpretada da forma mais favorável 

ao consumidor (art. 47 do CDC), de modo a privilegiar a vida em detrimento 

do interesse econômico.O dano irreparável ou de difícil reparação é 

evidente, pois se trata de possibilidade de prejuízo à saúde ou mesmo à 

vida do menor, restando incontroverso, também, que a emergência foi 

demonstrada nos autos por meio da indicação médica e pedido de 

internação hospitalar em UTI. (SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/10/2017, Publicado no DJE 

20/10/2017)”. "RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

–INEXISTÊNCIA DE HOSPITAL CREDENCIADO NO LOCAL DE ORIGEM – 

INDICAÇÃO PARA ESTADO DIVERSO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO 

DE ATENDIMENTO ADEQUADO – RISCO DE MORTE NASCITURO – 

PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO.Para a concessão da tutela de urgência faz-se necessária 

a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante regra 

inserta no artigo 300 do Código de Processo Civil.Inexistindo unidade 

hospitalar que realize os procedimentos necessários ao consumidor e 

havendo risco de morte, o plano de saúde deve custear o tratamento em 

hospital especializado, malgrado tenha indicado unidade em outro Estado, 

não comprovou que este estaria apto a realizar os procedimentos 

adequados ao caso. (CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, 

Publicado no DJE 06/12/2017)" Em suma, exsurge que a idosa necessita 

em caráter de urgência/emergência continuar com o tratamento na UTI que 

está atualmente e nesse aspecto, tendo como norte a manutenção da vida 

da requerente, tem-se que eventuais clausulas restritivas e ou 

administrativas caem por terra em face do ônus excessivo para o 

consumidor, necessitando-se, destarte, dar guarida à função social do 

contrato, com prevalência do direito constitucional à vida. Calha ponderar, 

por oportuno, que o artigo 35-C da Lei nº 9.656/98, dispõe: “É obrigatória a 

cobertura do atendimento nos casos: I – de emergência, como tal definidos 

os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o 

paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de 

urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de 

complicações no processo gestacional”. O dispositivo legal, portanto, é 

expresso ao acobertar o beneficiário de saúde em situações de urgência 

e emergência. Nestes termos, admitida a urgência no tratamento a ser 

dispensado e sendo a única unidade de saúde na base geográfica em que 

se encontra inserida a autora capaz de realizar atendimento especializado 

que necessita, considerando, ainda, as orientações de especialistas 

médicos que a acompanham, afirmando da impossibilidade de translado 

pelo risco iminente de morte, nada impede que o atendimento permaneça 

na unidade hospitalar que a autora se encontra, aflorando como abusiva a 

glosa procedida pela Unimed de não custear o tratamento junto a UTI do 

nosocômio em que se encontra a paciente, ora autora, que inclusive é 

credenciado junto à UNIMED. Diante do exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA vindicada em favor da autora para 

DETERMINAR que a parte requerida custeie todas as despesas com a 

cobertura do tratamento médico da autora, inclusive medicamentos, 

perante a UTI do Hospital Santa Rita, localizado na cidade de Alta 

Floresta-MT, em especial no tocante à continuidade da internação da 

requerente em leito de UTI , sob pena de multa diária no importe de R$ 

5.000,00 em caso de descumprimento deste decisum. CONCEDO o prazo 

de 15 (quinze) dias, para que, a parte autora junte aos autos procuração 

outorgando poderes ao subscritor da peça preambular, bem como aporte 

o comprovante de que é beneficiária do INSS. INTIME-SE o requerido, em 

caráter de urgência, acerca da presente decisão e, no mesmo mandado, 

CITE-SE o requerido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

contestar a demanda. Cumpra-se, COM A URGÊNCIA que o caso requer.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001683-61.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

GEISA BELTRAME PALHANO (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Requerida, 

nos termos do processo acima indicado, para efetuar o recolhimento das 

custas processuais, no importe de R$ 341,70 (trezentos e quarenta e um 

reais e setenta centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

protesto. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002095-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAM MICHELE DE CAMPOS SILVA ALVES (REQUERENTE)

GISLAINE ERICA DA SILVA PINTO (REQUERENTE)

AARAO LINCOLN SICUTO (ADVOGADO(A))

GLEDE BERNACCI GOLLUSCIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE ALTA FLORESTA MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX Erro de intepretação na 

linha: ' EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r } ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1002095-55.2018.8.11.0007 

Valor da causa: R$ 19.080,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: GISLAINE ERICA DA SILVA 

PINTO Endereço: Rua Piauí, 216, Cidade Alta, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78587-000 Nome: VIVIAM MICHELE DE CAMPOS SILVA ALVES Endereço: 

MARIO ANDREAZZA 1900, 433, CONDOMINIO RUBI, JARDIM PETROPOLIS, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78144-901 Nome: GLEDE BERNACCI 

GOLLUSCIO Endereço: RUA G, JARDIM MORUMBI, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78745-580 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO 

CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

INTIMANDO(A): _____ FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA 

ACIMA QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução e 

julgamento designada conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC - 1ª 

Vara Cível Alta Floresta Data: 23/10/2018 Hora: 13:40 ADVERTÊNCIAS 

AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão 

ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que 

der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do 

CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, 

§2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 
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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. , 18 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002095-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAM MICHELE DE CAMPOS SILVA ALVES (REQUERENTE)

GISLAINE ERICA DA SILVA PINTO (REQUERENTE)

AARAO LINCOLN SICUTO (ADVOGADO(A))

GLEDE BERNACCI GOLLUSCIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE ALTA FLORESTA MANDADO DE PENHORA NO ROSTO DOS 

AUTOS Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX Erro de 

intepretação na linha: ' EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO #{processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1002095-55.2018.8.11.0007 

Valor da causa: R$ 19.080,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: GISLAINE ERICA DA SILVA 

PINTO Endereço: Rua Piauí, 216, Cidade Alta, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78587-000 Nome: VIVIAM MICHELE DE CAMPOS SILVA ALVES Endereço: 

MARIO ANDREAZZA 1900, 433, CONDOMINIO RUBI, JARDIM PETROPOLIS, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78144-901 Nome: GLEDE BERNACCI 

GOLLUSCIO Endereço: RUA G, JARDIM MORUMBI, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78745-580 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO 

CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

FINALIDADE: PROCEDER A PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS (dados dos 

autos), em bens suficientes para a garantia da dívida no valor de R$ 

19.080,00, referente aos autos supra, INTIMANDO-SE o executado na 

forma da lei, 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. 

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. , 18 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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000875-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MANUEL MARTINS ESTEVES (EXECUTADO)

LISBOA HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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 pagamento 

do débito, ou interposição de embargos, pela Parte Executada Jose 

Emanuel Martins Esteves (Id 15369411); II) intimar a Parte Exequente 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: 1000952-65.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO NASSER SICUTO (ADVOGADO(A))

ALANA GABI SICUTO (ADVOGADO(A))

LEANDRO ALARCON (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO JOSE TESSARO (ADVOGADO(A))

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. (RÉU)

 

Através do presente INTIMO Vossa Senhoria para se manifestar, ao teor 

do Art; 1.023, §2º do CPC, no prazo de 5 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 34482 Nr: 47-97.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Generosa Martins Coelho

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de sentença proposta por Generosa Martins Coelho 

em face de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, todos já 
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qualificados.

Requisitado o valor dos honorários sucumbenciais, aportou aos autos 

informação da Coordenadora de Execução Judicial da TRF 1ª Região a 

respeito do depósito do montante (fls. 239).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relato do necessário. Fundamento e decido.

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

vista que o valor principal já foi levantado pela parte exequente e a 

Coordenadora de Execução Judicial da TRF 1ª Região informou nos autos 

no ofício acostado às fls. 239 a realização do depósito referente à verba 

honorária sucumbencial.

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

artigo 924, II, do CPC, considerando que foi satisfeita a obrigação.

Sem custas e sem condenação em honorários sucumbenciais.

Expeça-se alvará judicial para o levantamento do valor dos honorários 

sucumbenciais, devendo a quantia ser transferida para a conta bancária 

de titularidade da advogada indicada às fls. 221. Deixo de aplicar as 

determinações constantes no Provimento n. 68/2018 do CNJ, tendo em 

vista que a própria parte executada indicou o valor da referida verba 

honorária, acrescentando que o Tribunal competente atualizaria o valor no 

momento do pagamento (fls. 178/183).

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

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

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

Cumpra-se com eficiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45537 Nr: 5250-06.2006.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. E. Gonçalves Indístria de Móveis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudecir dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Antonio Barros Leal - 

OAB:39.812/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

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

Processo Civil de 2015.Sem condenação em honorários e custas 

processuais.Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais e normas da 

CNGC-MT.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 90652 Nr: 5009-90.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. A de Carvalho Comercio, Solange Alves de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de penhora “online”, haja vista que outrora foi tentada a 

busca nos ativos financeiros da parte executada, no entanto, a pesquisa 

não foi frutífera, sendo que a parte exequente não comprovou nos autos 

que houve mudança na situação econômica/financeira da parte 

executada, que poderia garantir o sucesso da empreitada.

Posto isto:

INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se sobre o prosseguimento do feito, indicando bens certos e 

determinados passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito, 

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

Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 68688 Nr: 1653-87.2010.811.0007

 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: Maria Augusta da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) PROVIDENCIE a Secretaria da Vara a conversão da classe processual 

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

CNGC/TJMT.

 2) INTIME-SE o executado para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

impugnar a execução, nos termos do art. 535 CPC/2015.

3) Impugnada a execução, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e 

façam os autos CONCLUSOS.

4) Se decorrer o prazo legal sem apresentação de impugnação, 

CERTIFIQUE-SE, 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 30 

(trinta) dias, a existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9º, sob pena de perda do direito de abatimento dos 

valores informados.

5) Havendo resposta de pretensão de compensação pela entidade 

devedora, na forma do item anterior, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar, no prazo de 

10 (dez) dias. Após, venham-me CONCLUSOS para decisão a respeito.

6) Caso decorra o prazo de que trata o item “4” sem resposta, 

CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (art. 

535, § 3º, inciso I e II, do CPC/2015) devendo ser expedido o 

Precatório/RPV, observado-se o disposto no art. 100 da CF/88.

7) OBSERVE-SE, no precatório/RPV, que estes deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que ao 

advogado será atribuída a qualidade de beneficiário do precatório/RPV 

quando se tratar de honorários sucumbenciais, observando ainda o 

disposto na Resolução nº 458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 112100 Nr: 633-22.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima dos Santos

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

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

OAB:10.494-MT, Nilton de Souza Arantes - OAB:10865/MT, Vinicius 

Botéquio - OAB:23354/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença contra o Município de Alta 

Floresta-MT.

Primeiramente, a Secretaria da Vara deve promover as devidas 

retificações, inclusive na capa dos autos, alterando a classe processual 

dos autos, consoante às normas da CNGC-MT.

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

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

os artigos utilizados na peça não façam referência à sistemática, os 

requisitos estão preenchidos para o recebimento do cumprimento de 

sentença.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC/15, intime-se o representante 

do ente público para, no prazo de 30 (trinta) dias impugnar a execução.

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

Não apresentada à impugnação, OFICIE-SE ao prefeito Município de Alta 

Floresta-MT para que seja expedido o pagamento do valor indicado, nos 

termos do §3º, do art. 535, do NCPC.

Intime-se.

 Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143954 Nr: 5166-53.2016.811.0007

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Maria dos Santos

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

para no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação, fls. 310/322, 

acostada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 59230 Nr: 3900-12.2008.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Aparecido Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Arruda de Moura 

Apoitia - OAB:11896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, RECONHEÇO e 

DECRETO a prescrição intercorrente, JULGANDO O PROCESSO EXTINTO, 

com a resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil.Custas pela parte autora (art. 90 do CPC/15), as quais já 

foram recolhidas e sem condenação em horários advocatícios.Certificado 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143099 Nr: 4661-62.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. R. Sella - EPP, Celso Roberto Sella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arte e Corte Textil Ltda ( Olimpia Camisaria)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL DAN LOPES - 

OAB:OAB/MT 15.678, Moisés Roberto Ticianel - OAB:19223/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristian Luis Hruschka - 

OAB:13.604/SC

 Vistos.

Com o fito de evitar decisões surpresas, INTIME-SE a parte autora, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se pronunciar quanto à peça juntada pela 

parte contrária.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem-me 

conclusos para as deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 131693 Nr: 6076-17.2015.811.0007

 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: Max Jonas Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embratel TVSAT Telecomunicações S/A - 

(Claro TV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Vistos.

Tendo em vista que a parte requerente não se opôs aos valores 

apresentados à fl. 57, gerando, portanto, a presunção de que a obrigação 

foi satisfeita (art. 526, § 3º, do CPC/15) e não havendo outro pedido senão 

o levantamento da quantia depositada nos autos, consoante extrato de fl. 

58, bem como ante o trânsito em julgado de acórdão que manteve a 

sentença proferida pelo juiz de piso, entendo que não há óbices ao 

deferimento do pleito.

Assim, EXPEÇA-SE o competente alvará para a liberação do montante 

vinculado aos autos, na conta indicada à fl. 65.

Observe-se a Secretaria da Vara as disposições do Provimento 68 do 

CNJ.

Após a expedição dos alvarás, com nada sendo requerido, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as baixas e cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 90619 Nr: 4976-03.2010.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalo Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Benedito Nogueira - Espólio, Maria 

Boaventura Nogueira - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Dos Santos Cezar - 

OAB:14428-B/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

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

acostada aos autos.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 115467 Nr: 3784-93.2014.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Savio Costa Santos

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

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

Silva - OAB:11206-B, José Renato Salicio Fabiano - OAB:14.474-A/MT

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

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença, proposto por Savio Costa Santos 

contra o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS para a consecução 

de créditos de natureza previdenciária. 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 

execução no prazo de 30 (trinta) 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 30 (trinta) dias, a 

existência de débitos que preencham as condições estabelecidas no § 9º, 

sob pena de perda do direito de abatimento dos valores informados.

4) Havendo resposta de pretensão de compensação pela entidade 

devedora, na forma do item anterior, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar, no prazo de 

10 (dez) dias. Após, venham-me CONCLUSOS para decisão a respeito.

5) 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 

(nCPC, artigo 535, §3, incisos I e II).

6) OBSERVE-SE, no precatório/RPV, 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 
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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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103204 Nr: 4909-67.2012.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Oriel Pedro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

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

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença, proposto por Oriel Pedro contra o 

Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS para a consecução de 

créditos de natureza previdenciária. 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 

execução no prazo de 30 (trinta) 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 30 (trinta) dias, a 

existência de débitos que preencham as condições estabelecidas no § 9º, 

sob pena de perda do direito de abatimento dos valores informados.

4) Havendo resposta de pretensão de compensação pela entidade 

devedora, na forma do item anterior, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar, no prazo de 

10 (dez) dias. Após, venham-me CONCLUSOS para decisão a respeito.

5) 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 

(nCPC, artigo 535, §3, incisos I e II).

6) OBSERVE-SE, no precatório/RPV, 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.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003715-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO APARECIDA GUERREIRO HIRAGA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003715-05.2018.8.11.0007 Vistos. 1) INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 03 (três) dias, realizar o depósito das 

custas processuais e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do artigo 290 do atual CPC e consequente 

extinção do feito sem resolução de mérito. 2) Transcorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE. Após, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 16 de outubro de 2018 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 169559 Nr: 3778-47.2018.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Ecológico Cristalino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Plinio Cavagnoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dauto Barbosa Castro Passare 

- OAB:6199/MT, Luana Liporace Pires da Silva - OAB:12223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR e DETERMINO a 

suspensão de todos os atos de constrição em relação ao imóvel de 

matrícula n° 784, RGI de Paranaíta-MT.Em virtude da proximidade da hasta 

pública, OFICIE-SE o leiloeiro nomeado imediatamente acerca da presente 

dec i são ,  pa ra  que ,  o  m e s m o  t o m e  a s  m e d i d a s 

adequadas.Intimem-se.Cite-se a parte embargada para contestar no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 679 do CPC/15.Decorrido o 

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

necessário.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003228-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA (ADVOGADO(A))

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

DEISSON HENRIQUE KINAST (REQUERENTE)

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 21 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002767-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

joel quintella (ADVOGADO(A))

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINHO DE FATIMA DOS SANTOS (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 16:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001444-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FREITAS PACHECO (REQUERENTE)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIPLUS 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 22 de 
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novembro de 2018, às 16:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003597-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON DOS SANTOS (REQUERENTE)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 22 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003603-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE NUNES ROSSI (REQUERENTE)

GIOVANI BETO ROSSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NC8.CO COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

GRENDENE 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 22 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003606-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BELMIRO GONCALVES DE CASTRO (ADVOGADO(A))

JOSE APARECIDO DE CASTRO (REQUERENTE)

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 22 de 

novembro de 2018, às 16:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003611-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROMILDA PAULA DE ANDRADE (REQUERENTE)

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 27 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003615-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA FIGUEIRA SOUZA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (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 27 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003621-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MIRANDA EVANGELISTA (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

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 13:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003629-34.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA SOARES DE MORAIS DO NASCIMENTO (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 15:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003630-19.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA OLEKSEN ANDRADE (REQUERIDO)

ELIAS FERREIRA DE ANDRADE (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 16:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003631-04.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL HERCULANO (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 16:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003632-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA DE FATIMA DOS SANTOS (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 16:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003633-71.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERENTE)

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUBER SANTOS BALIEIRO (REQUERIDO)

OSWALDO BALIEIRO JUNIOR (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 17:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003634-56.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDREI KONELL (REQUERIDO)

LILIANE CINTRA LUZIA KONELL (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 15:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003647-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA CRISTINA DE SALES (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 15:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003648-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA (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 16:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003649-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

D. AZEVEDO OLIVEIRA ANALISES CLINICAS - ME (REQUERENTE)

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO ACOSTA DE FREITAS (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 16:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003650-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

D. AZEVEDO OLIVEIRA ANALISES CLINICAS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELI APARECIDA MILCZUK (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 28 de 

novembro de 2018, às 16:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003653-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA JACOB MARRAFAO (REQUERENTE)

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 28 de 

novembro de 2018, às 17:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003559-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

EDILANE APARECIDA VEADO (REQUERENTE)

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 21 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003662-24.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO (ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE DE LEMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOUBHIA & CIA LTDA (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

 

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

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

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

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

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

Estagiária – 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002385-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

GRACIELE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (ADVOGADO(A))

DECK PUB (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002385-70.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GRACIELE PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: DECK PUB Vistos. Tendo em vista que no dia 01 de novembro 

é ponto facultativo, conforme Portaria 678/2017 do TJMT e visando a 

readequação de pauta, redesigno a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E 

INSTRUÇÃO para o dia 22 DE NOVEMBRO DE 2018, às 14h00min. 

Intimem-se. Cumpra-se, conforme determinado no ID nº 15575682, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 3 de outubro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002385-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

GRACIELE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (ADVOGADO(A))

DECK PUB (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002385-70.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GRACIELE PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: DECK PUB Vistos. Tendo em vista que no dia 01 de novembro 

é ponto facultativo, conforme Portaria 678/2017 do TJMT e visando a 

readequação de pauta, redesigno a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E 

INSTRUÇÃO para o dia 22 DE NOVEMBRO DE 2018, às 14h00min. 

Intimem-se. Cumpra-se, conforme determinado no ID nº 15575682, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 3 de outubro de 2018. 
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MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003664-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELINE ALEXANDRE CHAGAS (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

MANOCHIO & MANOCHIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA VERGILIO DE MORAIS DE MOURA DO NASCIMENTO 

(REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 29 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003686-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 29 de 

novembro de 2018, às 15:20 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003695-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CIMARIA RIBEIRO DE ARUEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 29 de 

novembro de 2018, às 16:00 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003706-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

GIOVANE LOPES RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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

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

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

endereço, em nome da parte autora, e procuração por instrumento público, 

conforme Ordem de Serviço n°. 01/2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen 

Gestora Judiciária Prislene Paiva Estagiária – 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003713-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

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

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

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

endereço legível, em nome da parte autora, conforme Ordem de Serviço 

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

Estagiária – 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003714-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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

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

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

endereço legível, em nome da parte autora, conforme Ordem de Serviço 

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

Estagiária – 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002495-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANDREI RAMOS ORLANDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

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 27 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002495-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANDREI RAMOS ORLANDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

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 27 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-64.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSNI MENDES FERREIRA (REQUERENTE)

CELSO REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do Patrono da parte autora, para 

apresentar cálculo da dívida atualizado no prazo de 5 (cinco) dias. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-53.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ERIC FERREIRA (REQUERENTE)

NATALIA FERNANDA MORAES (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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000526-53.2017.8.11.0007 REQUERENTE: THIAGO ERIC FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Inicialmente, 

retifique-se a autuação processual para fins de substituição do advogado 

da parte ré, conforme pleiteado no Id. num. 9716084. Ante o teor da 

certidão retro, designo audiência de instrução para o dia 29 de novembro 

de 2018, às 15:00 horas, a qual será presidia por juíza leiga. Intimem-se as 

partes pessoalmente para comparecerem ao ato a fim de prestarem 

depoimento pessoal, sob pena de confissão (art. 385, § 1°, do CPC). 

Intimem-se as partes, através dos advogados constituídos, para 
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comparecerem na audiência acompanhadas de suas testemunhas (até o 

máximo de três para cada parte). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 25 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-53.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ERIC FERREIRA (REQUERENTE)

NATALIA FERNANDA MORAES (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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000526-53.2017.8.11.0007 REQUERENTE: THIAGO ERIC FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Inicialmente, 

retifique-se a autuação processual para fins de substituição do advogado 

da parte ré, conforme pleiteado no Id. num. 9716084. Ante o teor da 

certidão retro, designo audiência de instrução para o dia 29 de novembro 

de 2018, às 15:00 horas, a qual será presidia por juíza leiga. Intimem-se as 

partes pessoalmente para comparecerem ao ato a fim de prestarem 

depoimento pessoal, sob pena de confissão (art. 385, § 1°, do CPC). 

Intimem-se as partes, através dos advogados constituídos, para 

comparecerem na audiência acompanhadas de suas testemunhas (até o 

máximo de três para cada parte). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 25 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010551-11.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MONTANHER NETO (EXEQUENTE)

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECNOCOMEX COMERCIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do Patrono da parte autora, do retorno 

da Carta Precatória juntada no ID 10914479, bem como para se manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGROTECNICA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

ADRIANNE FARIAS TARGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA RUEDA GALEAZZI (ADVOGADO(A))

ORIGICLICK SERVICOS E COBRANCAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 15922468, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que a guia única de n.º 48571, foi 

devidamente recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte 

Recorrida/autora, do inteiro teor do Recurso apresentado, bem como, 

para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000868-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

JOSE PEREIRA VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 15876193, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que a guia única de n.º 43585 , foi 

devidamente recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte 

Recorrida/autora, do inteiro teor do Recurso apresentado, bem como, 

para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001002-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL VERISSIMO DA SILVA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 15861911, 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 – ID - 15861911, para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002672-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS BRUNO (REQUERENTE)

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LUZIA ARAUJO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

WESLEY RODRIGUES ARANTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002672-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS BRUNO (REQUERENTE)

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LUZIA ARAUJO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

WESLEY RODRIGUES ARANTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 de 

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

34412

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000865-46.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

MARCIA FLORIPA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000865-46.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

EXECUTADO: MARCIA FLORIPA DA SILVA Vistos. Analisando o processo, 

verifico que o exequente Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro pleiteia 

execução do valor de 1.722,10 e que o exequente Banco Itaucard S.A. 

pleiteia execução do valor de 2.039,77. Verifico, ainda, que não fora 

apresentado o cálculo inerente ao Banco Itaucard, motivo pelo qual 

determino a intimação do referido credor para apresentação no prazo de 

05 (cinco) dias. Retifique a autuação processual para incluir no polo ativo 

da execução Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro, conforme pedido 

formulado no Id. num. 13398432. Após, remeta-se o processo à conclusão 

para análise do pedido formulado no Id. num. 14670806. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002366-64.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso- Fazenda Publica Estadual (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: 

1002366-64.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO- FAZENDA PUBLICA 

ESTADUAL Vistos. Reitere-se a intimação do exequente para cumprir a 

decisão de ID num. 14596958, sob pena de extinção do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001935-64.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO (ADVOGADO(A))

RAFAEL GOMES NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DOS SANTOS LOPES (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: 

1001935-64.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: RAFAEL GOMES NETO 

EXECUTADO: DIEGO DOS SANTOS LOPES Vistos. Intime-se o executado, 

por intermédio da Defensoria Pública Estadual, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca da petição de ID num. 15429013. 

Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de outubro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003678-75.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

G. TOMM E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BUTAMBERG ROCHA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003678-75.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: G. TOMM E CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: BUTAMBERG ROCHA SILVA Vistos. Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito (art. 829, NCPC). Decorrido o prazo e certificado nos 

autos a ausência de pagamento pela parte devedora, expeça-se mandado 

de penhora de bens suficientes para quitação do débito objeto de 

execução. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 18 de 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000998-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

CLAUDIMIR ANTONIO CLUZENI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000998-54.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: CLAUDIMIR ANTONIO CLUZENI 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme cálculo de ID num. 15951060, acrescido de custas 

processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de embargos à 

execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da 

penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 

117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o 

pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o valor 

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

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

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

Alta Floresta/MT, 18 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: 1000737-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

LAURA CELIA DA SILVA DORNELAS (REQUERENTE)

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM (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: 

1000737-55.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LAURA CELIA DA SILVA 

DORNELAS REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL Vistos. Analisando 

detidamente o presente feito verifica-se que o comprovante de residência 

de ID nº. 12336350 não está em nome da parte postulante, e esta não 

justificou tal fato. De se observar que o artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 

estabelece os critérios de competência para julgamento das causas 

estabelecidos naquela lei, bem como que a competência do juiz é um dos 

pressupostos processuais indispensáveis ao deslinde do feito. Desse 

modo, intime-se a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, emendar 

a inicial, comprovando o domicílio de ambas as requerentes nesta 

comarca, sob pena de extinção. 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 o despacho proferido 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de outubro de 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000723-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REMI ROSSETTO (EXEQUENTE)

RODRIGO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000723-08.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: REMI ROSSETTO EXECUTADO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

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

pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que 

o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) 

dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito 

espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e 
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Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as 

parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação 

continuada, bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 18 de outubro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001106-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MAGNO CAMOLEZZI (EXEQUENTE)

GERSON LUIZ SEVERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ANTONIO ARY FRANCO CESAR (ADVOGADO(A))

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (EXECUTADO)

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001106-49.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: ALEXANDRE MAGNO 

CAMOLEZZI EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, ELECTROLUX DO 

BRASIL S/A, CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A Vistos. 

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

pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que 

o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) 

dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito 

espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e 

Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as 

parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação 

continuada, bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 18 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: 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)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 29 de 

novembro de 2018, às 15:00 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002354-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES (ADVOGADO(A))

SERGIO AFONSO (REQUERENTE)

FRANCISCA MARIA BEIJOS AFONSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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: 

1002354-50.2018.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCA MARIA BEIJOS 

AFONSO, SERGIO AFONSO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, 

no efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro no caso em apreço a 

possibilidade de dano irreparável à parte que justificaria a concessão do 

duplo efeito (art. 43, Lei nº 9.099/95). Considerando que a parte recorrida 

já apresentou contrarrazões recursais, REMETA-SE o processo eletrônico 

para a Turma Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de outubro de 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000982-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

GABRIEL MARTINS DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000982-66.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GABRIEL MARTINS DE SOUSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. INDEFIRO o pedido formulado pelo autor no 

Id nº 15550431 pelas razões lançadas na decisão retro. Devidamente 

intimada, a parte autora deixou de efetuar o recolhimento do preparo. 

Desta feita, tenho que o recurso não preenche um dos pressupostos 

objetivos de admissibilidade, qual seja, o preparo. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, NÃO RECEBO o recurso 

inominado. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado da sentença, 

remetam-se os autos virtuais à Contadoria Judicial para cálculo das custas 

processuais e proceda-se der acordo com as normas da CNGC. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001531-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES (ADVOGADO(A))

VALERIO VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CRESTANI (REQUERIDO)

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

IVAN MARTINS DO PRADO (TESTEMUNHA)

MOISES SOUSA MELO (TESTEMUNHA)

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: 

1001531-13.2017.8.11.0007 REQUERENTE: VALERIO VIEIRA REQUERIDO: 

LUIZ CRESTANI Vistos. Dispensado relatório nos termos do art. 38 da Lei 

nº. 9.099/95. Realizada audiência de instrução passo ao julgamento do 

feito. I – Mérito No mérito, afirma o autor que no dia 10/06/2014 trafegava 

com uma motocicleta na Avenida Ayrton Sena sentido Bairro São José 

Operário, nesta cidade de Alta Floresta/MT, quando fora abalroado pelo 

requerido com uma camionete, que trafegava pela Rua T-2 e adentrou a 

referida avenida, uma via preferencial. Pretende a reparação por dano 

moral, material e lucros cessantes. Por seu turno o requerido afirma que a 

culpa do acidente é do autor, porquanto realizava ultrapassagem indevida, 

e apresenta pedido contraposto para pagamento de danos materiais e 

lucros cessantes. Analisando as provas produzidas, cinge-se do boletim 

de ocorrência de ID nº. 8030280 - Pág. 1 que na ocasião do acidente o 

autor estava “seguindo em frente” na Avenida Ayrton Sena, enquanto o 

requerido estava “entrando na via”. Ainda, que o requerido relatou que o 

autor trafegava na Avenida Ayrton Sena sentido Bairro São José 

Operário, bem como que haviam três veículos parados na Avenida 
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ocasião em que, estando o requerido na Rua T2, ao cruzar a avenida, foi 

surpreendido pelo autor, havendo a colisão. Realizada audiência de 

instrução foram colhidos depoimentos pessoais de ambas as partes, bem 

como das testemunhas Givaldo dos Santos Porto, Ivan Martins do Prado e 

Moises Sousa Melo. O requerido encartou aos autos o croqui do acidente 

(ID nº. 9244068 - Pág. 1), que fora apresentado às partes e testemunhas 

durante a realização da audiência a fim de melhor elucidação dos fatos. 

Indagado o autor sobre as circunstancias do acidente, este afirma que: 

“(...) Eu tava indo na Avenida Ayrton Sena, do centro pro bairro (...) eu 

tava na frente de um ônibus (...) eu tava de moto e na minha frente tinha 

uma camionetinha da Serv- Fest que entrou na rua que o Sr. Luiz saiu (...) 

quando essa camionetinha entrou na rua, que eu saí de traz da 

camionetinha, o Sr. Luiz me pegou (...)”. Inquirido ainda se haviam veículos 

em sua frente, o autor afirmou que não, que o caminho estava livre e ele 

seguia em frente. Prestado depoimento pelo requerido este afirmou que 

aguardava na esquina da Rua T2 para adentrar a Avenida Ayrton Sena, e, 

na avenida, um caminhão da empresa “Serv-Fest” aguardava para entrar 

na rua em que o autor estava, sendo que atrás de tal veículo havia um 

ônibus e um carro. Aduziu que o caminhão não conseguiria convergir para 

a rua em que ele estava, em razão do seu tamanho, motivo pelo qual parou 

na avenida, para aguardar que o requerido saísse. Ainda que o autor 

ultrapassou os veículos que haviam parado para esperar, momento em 

que fora abalroado pelo requerido. A testemunha Givaldo dos Santos 

Porto afirmou que havia um ônibus estacionado no acostamento, e o 

caminhão da “Serv-Fest” bem como o autor ultrapassaram-no, entretanto, 

o caminhão entrou na Rua T-2 e o autor seguiu em frente, ocasião em que 

colidiu com o requerido, o qual adentrou a via preferencial sem a devida 

cautela. Já a testemunha Ivan Martins do Prado aduziu que havia o 

caminhão da “Serv-Fest” parado na Avenida Ayrton Sena aguardando 

para entrar na Rua T-2, onde estava parado o requerido. Afirmou que o 

caminhão não conseguiria entrar na Rua T-2 com o Sr. Luiz ali, uma vez 

que na esquina havia um bueiro e o veículo era grande. Salienta que atrás 

do caminhão havia outro carro que não se recorda, e que o autor teria 

ultrapassado tais veículos. Não se recorda se havia um ônibus nas 

proximidades. Em sentido análogo fora o depoimento prestado pela 

testemunha Moises Sousa Melo, que salientou que a dinâmica do acidente 

ocorreu conforme demonstra o croqui de ID nº. 9244068 - Pág. 1 

(apresentado a ele durante sua oitiva), reafirmando que no momento do 

acidente o autor ultrapassava os veículos que aguardavam o caminhão 

então parado na Avenida Ayrton Sena, que por sua vez aguardava a 

saída do requerido para convergir a direita, uma vez que a rua era estreita 

e o veículo grande. Nessa toada, verifica-se que houve falha tanto pelo 

autor quanto pelo requerido. Ainda que inexistisse sinalização na via, 

consoante afirmado por todos os ouvidos, é fato que se trata de uma 

avenida com um cruzamento. Pretendendo o requerido adentrar a avenida, 

deveria ter agido em observância ao disposto no artigo 34 da CLT, que 

estabelece: Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá 

certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários 

da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua 

posição, sua direção e sua velocidade. Por outro lado, ainda que o autor 

estivesse na via preferencial, deveria observar as regras de transito do 

CTB antes de efetuar a ultrapassagem, que prevê: Art. 29. O trânsito de 

veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes 

normas: X - todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, 

certificar-se de que: c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa 

extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou 

obstrua o trânsito que venha em sentido contrário; Art. 33. Nas 

interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar 

ultrapassagem. INTERSEÇÃO - todo cruzamento em nível, entroncamento 

ou bifurcação, incluindo as áreas formadas por tais cruzamentos, 

entroncamentos ou bifurcações. Embora o requerente negue que 

houvesse outros veículos a sua frente, as testemunhas ouvidas foram 

uníssonas em afirmar que este realizava uma ultrapassagem, o que é 

vedado pelo Código de Trânsito naquelas intermediações. Por outro lado, 

apesar de o requerido afirmar que a culpa é exclusiva do autor, mesmo 

havendo um veículo esperando para adentrar na rua em que estava, 

deveria ter se certificado de que a manobra pretensa poderia ter sido 

efetuada com segurança, o que não o fez. Desse modo, verifica-se a 

incidência de culpa concorrente ao acidente em testilha. Nesse sentido, 

eis os entendimento jurisprudenciais que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO EM 

VIA PREFERENCIAL. ULTRAPASSAGEM NAS PROXIMIDADES DE 

CRUZAMENTO. CULPA CONCORRENTE. Hipótese dos autos em que se 

depreende terem ambas as condutoras contribuído para o acidente 

descrito na inicial. A codemandante porque, em infração ao previsto no 

artigo 34 do CTB, ingressou em via preferencial sem as devidas cautelas, 

e a corré porque empreendia ultrapassagem nas proximidades de 

cruzamento, em desconformidade com o artigo 33 do CTB. Maior 

responsabilidade imputável, entretanto, à correquerente, mais 

precisamente na ordem de 70%, na medida em que, com sua manobra 

excepcional, realizada de forma "distraída", deu início à sucessão de 

colisões posteriormente observadas. Ônus sucumbenciais redistribuídos. 

Apelação parcialmente provida. Unânime. (Apelação Cível Nº 

70076220037, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 06/02/2018) 

REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRANSITO. COLISÃO EM 

CRUZAMENTO ENVOLVENDO TRÊS CARROS. DOIS QUE TRAFEGAVAM 

PELA PREFERENCIAL E UM PELA SECUNDÁRIA. CULPA DETERMINANTE 

DA MOTORISTA QUE AVANÇA NA PREFERENCIAL. CONCORRÊNCIA DE 

CULPA, EM GRAU MENOR, DA OUTRA MOTORISTA QUE EFETUAVA 

ULTRAPASSAGEM NO CRUZAMENTO E QUE FOI ARREMESSADA 

CONTRA O TERCEIRO CARRO. MOTORISTA RECORRENTE QUE NÃO 

COMPROVOU O ALEGADO EM CONTESTAÇÃO. A sentença atacada bem 

dimensionou a distribuição da culpa no evento em tela. O fato de a 

recorrente ter avançado a preferencial foi a causa maior (60%) da colisão 

envolvendo os três veículos, cabendo 20% para a motorista que estava 

ultrapassando o autor no cruzamento, sendo arremessada contra o carro 

dele, sem o que, as consequências teriam sido menores. O recurso não 

merece prosperar, pois a recorrente não comprovou o estado de 

embriaguez da outra motorista e tampouco o excesso de velocidade que, 

repita-se, isoladamente, ainda que evidenciados, não conduziriam ao 

desfecho que ora se discute. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005694898, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, 

Julgado em 16/12/2015). REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. VEÍCULO QUE ADENTRA EM VIA PREFERENCIAL E COLIDE 

COM OUTRO QUE INICIARA ULTRAPASSAGEM. CULPA CONCORRENTE 

BEM ESTABELECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Em 

que pese o automóvel estar realizando ultrapassagem imprudente, próximo 

a um cruzamento, inafastável a culpa do caminhão que adentrou em via 

preferencial sem a devida cautela. A tese invocada para o 

reconhecimento da culpa exclusiva do motorista do automóvel não vinga 

na medida em que o caminhão sequer havia se posicionado na nova pista 

de forma paralela, o que indica que a ultrapassagem do automóvel não foi 

iniciada após o seu ingresso, mas, no máximo, concomitantemente, 

situação que deveria ter sido percebida pelo motorista que provinha da via 

secundária. Portanto, entendo como bem dimensionada a culpa em 70% 

para o motorista do caminhão e 30% para o motorista do automóvel. 

(Recurso Cível Nº 71003015195, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 

09/11/2011). ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS 

MATERIAIS. CRUZAMENTO. VEÍCULOS QUE TRAFEGAM NA MESMA VIA, 

MAS EM SENTIDOS OPOSTOS. MANOBRA DE CONVERSÃO À 

ESQUERDA. INVASÃO DA PREFERENCIAL. CULPA DO RÉU QUE CORTOU 

A FRENTE DO VEÍCULO DO AUTOR AO EFETUAR MANOBRA DE 

CONVERSÃO À ESQUERDA SEM OS DEVIDOS CUIDADOS. VEÍCULO DO 

AUTOR QUE REALIZA MANOBRA DE ULTRAPASSAGEM EM LOCAL 

PROIBIDO CARACTERIZANDO CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A prova produzida permite concluir pela 

ocorrência da responsabilidade concorrente pelo sinistro. Ambos os 

condutores concorreram para o acidente. 2. Aquele que invade pista 

preferencial age com imprudência, devendo arcar com a maior parcela de 

responsabilidade. 3. Possibilidade de reconhecimento de culpa 

concorrente em face daquele que realiza manobra de ultrapassagem em 

local proibido. 4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso 

parcialmente provido. (Recurso Cível Nº 71002986271, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 

11/08/2011). Em atenção ao disposto no artigo 945 do Código Civil, 

distribuo o percentual de culpa pelo acidente a cada qual das partes em 

50%. DANO MATERIAL DO AUTOR Quanto ao dano material pretendido 

pelo autor, este calcula-o em R$ 710,00 (setecentos e dez reais) 

correspondente ao conserto da motocicleta, R$ 3.762,00 (três mil 

setecentos e sessenta e dois reais) com despesas médicas, R$ 633,71 

(seiscentos e trinta e três reais e setenta e um centavos) com 
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medicamentos, R$ 141,00 (cento e quarenta e um reais) com exames, R$ 

384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais) com taxi, e R$ 923,00 

(novecentos e vinte e três reais) com passagens para realização de 

tratamento de saúde, o que soma o total de R$ 6.553,71 (seis mil 

quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos). Os 

documentos que instruíram a exordial comprovam as despesas 

suportadas pelo requerente. De se observar em audiência de instrução o 

autor fora indagado pela patrona do requerido se este lhe ajudou a pagar 

o conserto da motocicleta, tendo este aduzido que sim, no importe de R$ 

100,00 (cem reais), o qual há de ser abatido. Nesse sentido, o importe de 

R$ 6.453,71 (seis mil quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e um 

centavos), subtraído o percentual de culpa do autor, soma o total de R$ 

3.226,86 (três mil duzentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos), 

sendo este o montante devido pelo requerido ao autor a título de dano 

material. LUCRO CESSANTE PELO AUTOR Na exordial o autor pretende o 

pagamento de lucros cessantes, pelo período compreendido entre o 

acidente e a distribuição da ação, afirmando que exercia trabalho 

autônomo com fretes, com rendimento mensal em média de R$ 3.200,00 

(três mil e duzentos reais), sem apontar o montante final devido. De se 

observar que entre o acidente e a propositura da demanda decorreram 

trinta e seis meses, o que perfaz o total de R$ 115.200,00 (cento e quinze 

mil e duzentos reais), e assim, ultrapassa o montante estabelecido no 

artigo 3º, I, da Lei nº. 9.099/95. Ainda que procedida a subtração 

correspondente ao percentual de culpa concorrente do autor para o 

acidente, obtém-se valor além do permitido pela legislação 

supramencionada. Vale anotar que em audiência de instrução o autor fora 

indagado sobre a atividade laboral desenvolvida à época do acidente, 

tendo afirmado que trabalhava numa fabrica de móveis, como marceneiro, 

sendo microempreendedor individual. Indagado pela patrona do requerido 

se já trabalhou com fretes, afirmou que não, bem como que fabricava 

moveis de madeira e auferia renda mensal variável de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) a R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que poderia ser comprovado 

pelas notas que ele emitia. Analisando os documentos de ID nº. 8031263, 

verifica-se que estes foram apresentados em péssima qualidade, 

prejudicando sua leitura com clareza, mormente no atine aos valores, 

entretanto, demonstram que o autor, na qualidade de microempreendedor 

individual era o remetente dos produtos descritos nas aludidas notas, e 

corroboram sua afirmação de que fabricava móveis de madeira. Ocorre 

que o autor trouxe aos autos notas emitidas após a ocorrência do 

acidente, (ID nº. 8031263 - Pág. 6, 7, 8, 9, 11), que vão até o mês de 

outubro de 2014, o que demonstra que as vendas persistiram mesmo após 

o afastamento do autor, ocorrido em junho de 2014. Sobre os lucros 

cessantes impende anotar que o Código Civil prevê: Art. 402. Salvo as 

exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao 

credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que 

razoavelmente deixou de lucrar. Nessa senda, considerando as provas 

produzidas verifica-se que o autor não demonstrou, de forma exime de 

dúvida, os prejuízos correspondentes ao lucro cessante, uma vez que as 

notas apresentadas demonstram que este continuou auferindo lucro 

mesmo após o acidente discutido na lide. Desse modo, improcedente o 

lucro cessante formulado pelo requerente. DANO MORAL PELO AUTOR 

No que atine ao dano moral, estreme de dúvida que se trata de hipótese, 

de dano in re ipsa, o qual decorre do fato em si, sendo desnecessárias 

maiores digressões acerca do significado do impacto na vida da parte 

autora. Com efeito, não há dúvidas acerca do dano de ordem subjetiva 

suportado por alguém que, do dia para a noite, se vê obrigado a 

abandonar sua rotina diária a fim de submeter-se a tratamento médico em 

decorrência de lesões oriundas de ilícito imputável ao réu. Na situação dos 

autos, o autor sofreu fratura exposta na perna e teve que se submeter a 

cirurgia, estando em tratamento médico até a atualidade, portanto, há mais 

de quatro anos. Para o arbitramento de uma justa reparação com este fim, 

deve se considerar que o quantum deverá, obrigatoriamente, guardar a 

dupla função, observando-se, para tanto, as diretrizes alçadas pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O primeiro deles, dirigido 

ao agente causador do ato lesivo, objetiva, dentre outros, evitar que atos 

semelhantes tornem a ocorrer revestindo-se de caráter pedagógico. E o 

segundo, destinado a assegurar que o lesado receberá uma indenização 

capaz de compensar-lhe (no limite daquilo que se mostra possível sob o 

viés financeiro) pelo sofrimento experimentado, mas que, ao mesmo 

tempo, não se mostre como causa de enriquecimento ilícito em favor 

daquele que irá recebê-lo (caráter reparatório). Por outro lado, deve se 

lembrar que no caso em comento o autor contribuiu para o acidente, 

havendo culpa corrente na proporção de 50% para cada qual dos 

envolvidos. Na situação em apreço, tenho que o montante pretendido pelo 

autor, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se revela justo e 

adequado, de modo que, com a subtração correspondente a culpa 

concorrente fixo o valor final de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) 

a título de danos morais a ser pago pelo requerido em favor do requerente. 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO O requerido defende a culpa exclusiva do 

autor para o acidente objeto da demanda, razão pela qual formula pedido 

contraposto para pagamento de indenização por dano material no importe 

de R$ 785,00 (setecentos e oitenta e cinco reais) correspondente ao 

conserto do veículo, além de lucros cessantes pelos dois dias que ficou 

sem trabalhar para reparo, uma vez que atua como taxista. Tal pedido não 

fora impugnado pelo autor. Os documentos de ID nº. 9244055 e 9244058 

comprovam o prejuízo material suportado pelo requerido. Considerando 

todo o exposto, consoante alhures explanado, ao caso vertente incide a 

culpa concorrente das partes para o sinistro. Desse modo, resta devido 

pelo autor o importe de R$ 392,50 (trezentos e noventa e dois reais e 

cinquenta centavos) a título de dano material, porquanto aplicável a 

redução do percentual de culpa. Quanto aos lucros cessantes é certo que 

o demandando não fez prova de quanto possivelmente deixou de auferir, 

sendo certo que sequer indicou qual a renda diária estimada, razão pela 

qual julgo improcedente seu pedido neste ponto. II – Dispositivo Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte o pedido autoral e o pedido 

contraposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: 

a) CONDENAR O REQUERIDO ao pagamento das quantias de: a.1) R$ 

3.226,86 (três mil duzentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos), 

a título de dano material em favor do autor, atualizados monetariamente 

pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês, da partir do evento danoso (artigo 398, CC); 

a.2) R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de danos morais em 

favor do autor, atualizados monetariamente (INPC) e acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês, a partir da presente data, em atenção ao disposto 

na Súmula 362 do STJ. b) CONDENAR O AUTOR ao pagamento da quantia 

de R$ 392,50 (trezentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) a 

título de dano material em favor do requerido, atualizados monetariamente 

pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês, da partir do evento danoso (artigo 398, CC). 

Em tempo, JULGO IMPROCEDENTE os lucros cessantes pretendidos pelo 

autor, bem como pelo requerido (pedido contraposto), nos termos do artigo 

487, I, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

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, 16 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000917-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CRUZ RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDES GOMES LISBOA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOSÉ GOMES FERNANDES (TESTEMUNHA)

VANDERLEI COSTA LEAL (TESTEMUNHA)

TEREZA MIGUEL DE FREITAS (TESTEMUNHA)

VALDECIR PIRES DE MELLO (TESTEMUNHA)

JULIANO PEREIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

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: 

1000917-08.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA DA CRUZ RAMOS DA 

SILVA REQUERIDO: LEIDES GOMES LISBOA Vistos. Ausente o relatório 

em razão do permissivo do artigo 38 da nº. Lei nº. 9.099/95. Realizada 

audiência de instrução passo ao julgamento do feito. I – Mérito No mérito, 

afirma a autora Maria da Cruz Ramos da Silva que mantinha uma plantação 
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de feijão em um terreno pertencente ao senhor Valdecir Pires de Melo, 

bem como que o plantio havia sido realizado com autorização do 

proprietário. Salienta que no referido imóvel havia ainda uma residência, 

que fora alugada ao requerido Leídes Gomes Lisboa, que sem sua 

autorização, arrancou os pés de feijão, razão pela qual a autora pretende 

a reparação pelo prejuízo material suportado, estimando-o no importe de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais). Por seu turno o requerido nega que seja o 

responsável pela remoção dos feijões, e afirma que após o ocorrido 

também realizou uma plantação que fora retirada por pessoa 

desconhecida, aduzindo ainda que o imóvel não possui cerca, o que 

facilita o acesso por qualquer pessoa. Realizada audiência de instrução 

fora colhido o depoimento pessoal da autora, bem como da testemunha da 

requerente, Sr. Vanderlei Costa Leal, e da testemunha comum, Sr. 

Valdecir Pires de Melo. As provas produzidas não permitem a conclusão 

certeira de que o requerido fora o responsável pela remoção dos pés de 

feijão litigados pela autora, sendo certo que nenhuma das testemunhas 

ouvidas presenciaram a retirada da plantação. De se frisar que as 

fotografias que instruíram a inicial, mormente aquelas de ID nº. 5867193 - 

Pág. 2, demonstram que o local onde houve a plantação não é cercado, 

comprovando a alegação do requerido de que o acesso é facilitado e 

possível a qualquer pessoa. Entrementes, não se pode olvidar que a 

testemunha Vanderlei Costa Leal afirma que a autora vendeu cerca de 

quatro quilos de feijão, por aproximadamente R$ 5,00 (cinco reais) o quilo, 

auferindo assim renda aproximada de R$ 20,00 (vinte reais) com a 

primeira colheita, e não R$ 2.000,00 (dois mil reais) como aduz na exordial. 

Ademais, apesar de a autora aduzir que a plantação de feijão realizada na 

propriedade de um terceiro, quem seja, Sr. Vanderlei, tenha sido efetuada 

com a autorização deste, prestado depoimento referida testemunha negou 

veementemente que tenha feito tal concessão a requerente, aduzindo que 

o plantio ocorreu à sua revelia. Desse modo, a autora não faz jus à 

reclamação sobre a colheita, uma vez que o plantio fora efetuado em 

terreno de terceiro, sem a autorização deste. Sobre o assunto, o Código 

Civil estabelece: Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em 

terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e 

construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização. Não se 

vislumbra no caso em comento a incidência da boa fé porquanto a autora 

sabia que o terreno pertencia ao Sr. Valdecir, e apesar de afirmar que 

este lhe autorizou a plantar, não o fez. Feitas tais considerações 

conclui-se que a autora não comprovou fato constitutivo de seu direito, em 

atenção à exegese do artigo 373, I, do CPC, o que enseja, portanto, a 

improcedência da demanda. II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 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, 

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

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR ARCANJO LEAL (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO KOCH (ADVOGADO(A))

KARINA ROMAO CALVO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUCIO JUNQUEIRA CALDAS (REQUERIDO)

JOSE ALTAIR NERY (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CARLOS ALBERTO DE LIMA (TESTEMUNHA)

FABIANO CABRAL DA SILVA (TESTEMUNHA)

AUREA BOTEGA (TESTEMUNHA)

LUCAS CARVALHO DE FREITAS (TESTEMUNHA)

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: 

1000022-13.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LINDOMAR ARCANJO LEAL 

REQUERIDO: JOSE LUCIO JUNQUEIRA CALDAS Vistos. Relatório 

dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Consoante se depreende do termo de audiência de conciliação e instrução 

de ID nº. 15903953, as partes entabularam acordo e pretendem sua 

homologação. A solução amigável do conflito está em consonância com a 

legislação pertinente. Ante o exposto, HOMOLOGO a transação celebrada 

entre as partes, e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 da Lei nº 

9.099/95). Dispensada a intimação das partes e patronos, conforme art. 

914 da CNGC/MT. Arquive-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

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, 16 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001692-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO TEIXEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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: 

1001692-86.2018.8.11.0007 REQUERENTE: PEDRO TEIXEIRA RODRIGUES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Dispensado o relatório, em consonância com o disposto 

no artigo 38, da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº. 12.153/2009. 

Trata-se de julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, 

CPC. I – Preliminares a) Ausência de interesse processual Na lição de 

Nelson Nery Junior “existe interesse processual quando a parte tem 

necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, 

quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto 

de vista prático. Verifica-se interesse processual quando o direito tiver 

sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g, pelo inadimplemento da 

prestação e resistência do réu a pretensão do autor).” (Nery Junior, 

Nelson. Código de Processo Civil Comentado/Nelson Nery Junior, Rosa 

Maria de Andrade Nery, 16 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, pág. 1.205). No caso vertente, demonstrada a 

resistência dos requeridos na prestação do direito fundamental à saúde 

da parte autora, não há que se falar em ausência de interesse processual, 

de modo que afasto a preliminar arguida. b) Ilegitimidade passiva do 

Município de Alta Floresta/MT No que tange a aludida preliminar, tenho que 

merece ser afastada, porquanto compete a todos os entes da Federação 

(União, Estados e Município), de forma solidária, o dever de prestar 

assistência à saúde dos cidadãos (artigo 196 da Constituição Federal c/c 

artigo 241 da Constituição Estadual). Desta forma, tal solidariedade permite 

que o cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da 

obrigação por qualquer dos entes públicos, independentemente da 

regionalização e hierarquização do serviço público de saúde. II - Mérito No 

mérito, cinge-se dos autos que o autor Pedro Teixeira Rodrigues é 

acometido de estenose uretral (CID N 35.9) e necessita realizar 

procedimento cirúrgico de pieloplastia. Vê-se ainda que antes de propor 

ação judicial, a Defensoria Pública de Alta Floresta/MT oficiou à Secretaria 

de Saúde requisitando informações quanto ao agendamento para 

realização do referido procedimento (ID nº. 13388348 - Pág.1), entretanto, 

não fora apresentada resposta. Emitido parecer técnico pelo NAT (ID nº. 

13553471), em seguida fora deferida a tutela antecipada, consoante 

evento de ID nº. 13615838. No mérito de sua contestação o Estado de 

Mato Grosso defendeu a necessidade de observância aos princípios 

orçamentários, à reserva do possível, bem como do comprometimento da 

isonomia e consequentemente do acesso universal a saúde, além de 

apontar a impertinência da multa diária (ID nº. 13883212). Já o Município 
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aduziu a não comprovação da necessidade do tratamento médico, bem 

como a dupla oneração do Município em virtude da omissão do Estado - 

Enunciados 08 e 60 da Jornada da Saúde, além do não pagamento de 

honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública (ID nº. 14130491). 

Instado a se manifestar, o Ministério Público o fez (ID n.º 15848068), 

concordando com os pedidos da parte autora e pugnando pelo julgamento 

procedente da demanda. Os documentos de ID nº. 13388368 e 13388374 

comprovam a necessidade do tratamento médico pleiteado pela parte 

autora, sendo descabida e desprovida de comprovação a alegação do 

Município de Alta Floresta. Ressalta-se que o direito à saúde é direito 

fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições 

constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, dada à importância dos 

referidos direitos. Não há que se falar em ofensa aos princípios 

orçamentários, ou ao princípio da universalidade do acesso à saúde já que 

o referido princípio impõe ao Estado, por intermédio de todos os seus 

entes federativos, o cumprimento do seu dever de garantir o direito à 

saúde, e caso não o façam, não resta alternativa aos administrados, a não 

ser a propositura de demanda no Judiciário a fim de receberem o que a 

Constituição lhes garantiu. Neste sentido: MANDADO DE SEGURANÇA – 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DEVER CONSTITUCIONAL DOS 

ENTES FEDERATIVOS – COMPROMETIMENTO DO PRINCÍPIO DA 

UNIVERSALIDADE AO ACESSO À SAÚDE E PERICULUM IN MORA 

INVERSO – INOCORRÊNCIA - LIMINAR DE CARÁTER SATISFATIVO 

CONTRA ATO DO PODER PÚBLICO – POSSIBILIDADE - MULTA DIÁRIA – 

INADEQUAÇÃO - BLOQUEIO “ON LINE” – MAIOR EFICIÊNCIA - DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O direito 

do substituído decorre do disposto no artigo 196 da Constituição Federal, 

que reconhece a saúde como direito de todos e dever fundamental do 

Estado. 2. Não elidi o direito líquido e certo do substituído processual o 

argumento de comprometimento ao Princípio da Universalidade do acesso 

à saúde, uma vez que o referido princípio impõe ao Estado, por intermédio 

de todos os seus entes federativos, o cumprimento do seu dever de 

garantir o direito à saúde, de forma digna, em relação a todos que 

necessitem do seu auxílio. 3. No que diz respeito a liminar deferida, esta 

foi analisada com prudência e proporcionalidade, assim, não prospera o 

argumento do periculum in mora inverso. 4. O disposto no artigo 1º, § 3º 

da Lei nº 8.437/92, veda a concessão de medida liminar de caráter 

satisfativo contra ato do Poder Público, entretanto, o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça já consagrou o entendimento segundo o qual tal 

comando deve ser abrandado em situações nas quais a demora possa vir 

a acarretar dano irreparável à vida e à saúde do interessado. 5. No caso 

de descumprimento da ordem judicial, mais eficiente do que a multa, é o 

bloqueio dos valores correspondentes ao preceito, diretamente nas 

contas da Fazenda Pública. (MS 48823/2013, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 06/02/2014, Publicado no DJE 17/02/2014). Não se 

pode restringir a intervenção jurisdicional em apenas evitar hipótese de 

morte imediata, quando a degeneração, irreversível ou de difícil reversão, 

da saúde das pessoas, obviamente justifica comandos que chamem a 

Administração Pública a sua responsabilidade no que tange ao dever de 

efetivar garantia fundamental. Observa-se que não se cuida de doença 

rara ou de tratamento qualificado como de alto custo, capaz de abalar as 

finanças públicas e afetar a reserva do possível nem se trata de 

interferência do Poder Judiciário na criação ou implementação de política 

pública em matéria de saúde, mas apenas de determinação judicial do 

efetivo cumprimento de política pública já existente, de modo que não há 

que se falar em violação à separação de poderes. Do texto da norma 

constitucional ressai o intuito de tornar possível o pleno exercício do direito 

à saúde, promovendo o acesso de todos aos meios disponíveis na 

medicina, não apenas para a obtenção da cura das moléstias, mas, 

também, para amenizar desconfortos e dores decorrentes e prevenir que 

a situação se agrave. Nesse sentido deve ser compreendido o termo 

"acesso universal" utilizado no dispositivo do art. 196 da CF. É de se 

frisar, outrossim, que as ações e serviços na área de saúde têm por 

diretriz o atendimento integral do indivíduo, onde se inclui, sem sombra de 

dúvida, a realização de procedimentos cirúrgicos ou exames necessários 

à preservação da saúde e da vida. Destarte, na hipótese, havendo 

prescrição médica, apontando ser necessário a parte autora a submissão 

ao tratamento indicado, entendo dever ser satisfeita a pretensão. 

Ademais, com a devida vênia, as normas administrativas que regulam a 

prestação não podem restringir o atendimento, sob pena de violação aos 

preceitos constitucionais da garantia do direito à saúde, ao bem-estar 

físico, psicológico e mental, e à dignidade da pessoa humana. É dizer, 

diante da necessidade de determinada prestação relacionada à saúde 

para a prevenção, controle ou cura de moléstias, a demanda deve ser 

integralmente satisfeita. Ressalte-se, por fim, que a medida necessária à 

efetivação da tutela específica, ou à obtenção do resultado prático 

equivalente, deve ser concedida apenas em caráter excepcional, em que 

haja comprovação de que o Estado de Mato Grosso e Município de Alta 

Floresta não estejam cumprindo a obrigação de fornecer o devido 

tratamento pleiteado e a demora no recebimento acarrete risco à saúde. III 

- Dispositivo Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e JULGO 

PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, com base no art. 487, inciso I, do 

CPC, para confirmar os termos e prazos da tutela provisória deferida, a 

qual determinou que o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta 

Floresta (MT), a realizarem em favor do autor, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o procedimento cirúrgico de PIELOPLASTIA e demais tratamentos que se 

fizerem necessários, conforme orientação médica, sob pena de bloqueio 

da quantia necessária para o cumprimento da decisão, observado o limite 

previsto no artigo 2º, da Lei nº 12.153/2009. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº. 12.153/09. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

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, 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.: 114933 Nr: 3341-45.2014.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magaiver Marques Penafiel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16241

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento n.º 

52/2007-CGJ, impulsiono estes autos para que se proceda via DJE a 

intimação do Advogado constituído nos autos do despacho : Assim, dou 

por encerrada a instrução, determino a remessa dos autos ao parquet 

para apresentar as derradeiras alegações finais, no prazo legal, findado o 

prazo, vistas à defesa para apresentas as alegações finais, também no 

prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 120758 Nr: 8058-03.2014.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Lopes Furtado, Gilmar Faust Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:16889-B, Kaue Melli Arisi - OAB:20057/OABMT

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento n.º 

52/2007-CGJ, impulsiono estes autos para que se proceda via DJE a 

intimação do Advogado constituído nos autos do despacho : Assim, dou 

por encerrada a instrução, determino a remessa dos autos ao parquet 

para apresentar as derradeiras alegações finais, no prazo legal, findado o 

prazo, vistas à defesa para apresentas as alegações finais, também no 

prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 138838 Nr: 2364-82.2016.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hailton Perreira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Alves da Silva - 

OAB:19004/O, Simone Carol Batista de Araujo - OAB:23132/O - MT

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento n.º 

52/2007-CGJ, impulsiono estes autos para que se proceda via DJE a 

intimação do Advogado constituído nos autos do despacho : Assim, dou 

por encerrada a instrução, determino a remessa dos autos ao parquet 

para apresentar as derradeiras alegações finais, no prazo legal, findado o 

prazo, vistas à defesa para apresentas as alegações finais, também no 

prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 140296 Nr: 3102-70.2016.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Nei Melo, Odete Borcheid Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

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

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento n.º 

52/2007-CGJ, impulsiono estes autos para que se proceda via DJE a 

intimação do Advogado constituído nos autos do despacho : Assim, dou 

por encerrada a instrução, determino a remessa dos autos ao parquet 

para apresentar as derradeiras alegações finais, no prazo legal, findado o 

prazo, vistas à defesa para apresentas as alegações finais, também no 

prazo legal.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002364-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RODE (ADVOGADO(A))

ELTON ALVES DE MOURA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002364-31.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: ELTON ALVES DE MOURA Vistos. Trata-se 

de ação de busca e apreensão movida por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIMENTO E INVESTIMENTO, em face de ELTON ALVES DE MOURA, 

para Busca e Apreensão do veículo marca VOLSWAGEN, GOL TRACK 

1.0 8V (G6) (URBAN) (TOTALFLEX) 4, cor BRANCO, ANO/MODELO 13/14, 

PLACA OBQ 7208, Chassi 9BWAA45U7EP066845, com fulcro no Decreto 

Lei nº 911/69. Aponta o requerente, a ocorrência de inadimplência do 

requerido, que firmou contrato com garantia de alienação fiduciária, tendo 

como objeto, o veículo alhures descrito. Com a inicial vieram os 

documentos de ID9673104/9673221. A liminar foi deferida no ID10149801. 

No ID11300076 foi cumprido o mandado de citação e busca e apreensão 

do bem, bem como apreendido o bem em questão (ID15532795). O 

requerido apresentou a purgação da mora, depositando o valor integral da 

dívida (ID15630643), e requerendo a liberação imediata do veículo. 

Depósito juntado no ID.15633176. DECIDO. Cabe salientar que, o artigo 56 

da Lei nº 10.931/2004, alterou a redação do artigo 3º do Decreto Lei 

911/69, que passou a vigorar no seguinte sentido: "Art. 3º: §1º Cinco dias 

após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. §2º 

No prazo do §1º, o devedor fiduciante poderá 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." Assim, 

diante do comprovado pagamento integral da dívida (PARCELAS 

VENCIDAS E VINCENDAS), ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da 

propriedade fiduciária. Portanto, diante dos fatos narrados, DETERMINO a 

restituição imediata do veículo marca VOLSWAGEN, GOL TRACK 1.0 8V 

(G6) (URBAN) (TOTALFLEX) 4, cor BRANCO, ANO/MODELO 13/14, 

PLACA OBQ 7208, Chassi 9BWAA45U7EP066845 ao requerido, Sr. Elton 

Alves de Moura. Expeça-se mandado para o cumprimente de tal ato, via 

oficial de justiça, devendo ser acompanhado pelo Advogado do requerido 

e por representante da empresa requerente. Após o cumprimento do ato 

acima determinado, INTIME-SE a parte autora para que apresente a conta 

corrente para o efetivo depósito do valor integral do débito, bem como 

manifeste-se quanto a extinção do feito pelo pagamento integral do débito. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 17 de 

outubro de 2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002089-82.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SUTILO MARTINS (ADVOGADO(A))

WELLINGTON SOARES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DUARTE JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES (ADVOGADO(A))

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1002089-82.2017.8.11.0007 WELLINGTON SOARES DE SOUZA 

YMPACTUS COMERCIAL S/A IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação 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, 18 de outubro de 2018. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001006-65.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

ZELIA RAMOS (AUTOR(A))

FRANCISCO RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS MAIA (RÉU)

GINE LEIDE VIEIRA CARDOSO MAIA (RÉU)

DARUICH HAMMOUD (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CLOVIS ARISTIDES MENDONCA (TESTEMUNHA)

JESSICA TAIOMARA CORDEIRO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001006-65.2016.8.11.0007. AUTOR(A): 

ZELIA RAMOS, FRANCISCO RAMOS DA SILVA RÉU: RUBENS MAIA, GINE 

LEIDE VIEIRA CARDOSO MAIA Vistos. Em virtude do pedido de 

redesignação da audiência em comum acordo das partes (requerentes e 

requeridos) no ID15734455, REDESIGNO a audiência marcada nestes 

autos para o dia 03 de dezembro de 2018, às 13h30min. No mais, 

cumpra-se integralmente a decisão de ID14741564. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de outubro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002722-93.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE APARECIDA PIRES DE OLIVEIRA FERRARESI (REQUERENTE)

EDUARDO ASSUNCAO DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARCIO RODE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES (ADVOGADO(A))

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))
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ROBERTO DUARTE JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1002722-93.2017.8.11.0007 JOSIANE APARECIDA PIRES DE 

OLIVEIRA FERRARESI YMPACTUS COMERCIAL S/A IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do 

CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao 

Procurador do requerente para manifestação 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, 18 de outubro 

de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003146-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA RIBEIRO FIDELIS (REQUERENTE)

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1003146-38.2017.8.11.0007 SUELI APARECIDA RIBEIRO FIDELIS 

YMPACTUS COMERCIAL S/A IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação 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, 18 de outubro de 2018. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109338 Nr: 4837-46.2013.811.0007

 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): Oliveira Carrijo & Cia Ltda - ME, Odivaldo Pachi, 

Jucelena Oliveira Carrijo

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl.162, expeça-se alvará de levantamento dos valores 

bloqueados via bacenjud, após, suspendo o feito por 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo acima, intime-se a exequente para manifestar, 

requerendo o que entender de direito, em 15 (quinze) dias, apresentando 

o débito atualizado da dívida, com abatimento dos valores liberados via 

alvará judicial, sob pena de extinção do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67058 Nr: 150-31.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giovani Beto Rossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON GAETANO

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

OAB:14735-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16241, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:11324/MT

 Intimação do advogado Paulo Rogério de Oliveira, nos termos do art. 431 

da CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo 

prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

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

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109904 Nr: 5436-82.2013.811.0007

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Marchiori Corte, Vilson Manoel 

Santana, Acir Batista, Pedro Corti, Inês Marchiori Corti, Santina Fernandes 

Batista, Paulo Antonio Cardoso, Luiza Fagor Cardoso, João Luiz Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

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

OAB:MT/16.325, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

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

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

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

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra às fls. 

133-v/134, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

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

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 35055 Nr: 706-09.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABETE CRUZ

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

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

OAB:5091-B

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

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

 Intimação da advogada Mara Mone Ferreira Soares Furim, nos termos do 

art. 431 da CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em 

epigrafe, cujo prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora da Secretaria, multa 

correspondente à metade do salário mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e aplicação 

das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 138971 Nr: 2419-33.2016.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Manochio, Maria Benedita Vicentini, Sheila 

Patrícia Manochio, Pamela Cristina Manochio, Claudiney Aparecido 

Manochio, Geisiane Manochio Alves, Jose Ademir Manochio, Laide de 

Lurdes Leonardi, Rosineide Manochio Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deorlanda Cantos Manochio - Espólio

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

OAB:6543/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Trata-se de ação nominada de “Ação de Inventário por Arrolamento” 

ajuizada por LUIZ CARLOS MANOCHIO, em decorrência do óbito de sua 

Genitora DEORLANDA CANTOS MANOCHIO.

Com a inicial (fls. 04/09) foram juntados os documentos de fls. 10/60.

Recebida a inicial à fl. 62.

O Estado de Mato Grosso manifestou-se à fl. 68, instruindo os autos com 

os documentos de fls. 69/73.

A União manifestou seu desinteresse na presente ação à fl. 75, bem como 

instruiu os autos com os documentos de fls. 76/78.

Encartados documentos às fls. 82/84.

Foram prestadas as primeiras declarações às fls. 85/87, bem como 

juntados documentos às fls. 88/89.

O Município de Alta Floresta/MT manifestou-se à fl. 92, instruindo os autos 

com os documentos de fls. 93/94.

O Ministério Público Estadual manifestou-se à fl. 98.

Vieram-me os autos conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

ACOLHO o parecer Ministerial e DETERMINO que o Inventariante, no prazo 

de 15 (quinze) dias, instrua os autos com Certidão Negativa de 

Dependentes do INSS, bem como Certidão de Inexistência de Testamento, 

expedida pelo CENSEC.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 131720 Nr: 6091-83.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Martins Conceição de Melo

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

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB-MT 6.835

 Vistos.

Considerando a manifestação de fl. 185, com o que a parte exequente 

concordou com os cálculos apresentados pela parte executada, 

HOMOLOGO o cálculo de fls. 112/117.

Portanto, INTIME-SE a Executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o depósito do valor por ela apresentado sob pena de incidência 

de multa.

 Após, com o depósito do respectivo valor, EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 115317 Nr: 3661-95.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. B. Barros Me - Mercado Popular, Janaína 

Bruno Barros

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO os pedidos de fls. 93/94.

Ainda que lei possibilite a requisição de diligências a ser efetuada pelo 

juízo, entendo que incumbe inicialmente ao Exequente o ônus de buscar, 

por meios próprios, o endereço do Executado, e, somente após a 

comprovação de que não obteve êxito na localização, deverá o 

Estado-Juiz auxiliar na consecução da referida informação.

Caso contrário, transferindo-se aos Magistrados, desde o início, o 

encargo de localizar os devedores, certamente restaria severamente 

prejudicada a prestação jurisdicional em tempo razoável, em clara ofensa 

à norma fundamental prevista no art. 4º, do NCPC.

Intime-se o Exequente para que promova, no prazo de 10 (dez) dias, o 

andamento deste feito executório, bem como comprove as diligências 

realizadas com o escopo de localização da parte executada, sob pena de 

extinção do feito.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 105840 Nr: 1097-80.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daparé & Daparé Ltda EPP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Líbero Luchesi Neto - 

OAB:SP/174.760, Marcelo Gurjão Silveira Aith - OAB:MT/16507-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12.099-B

 Ante o exposto, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de 

fls.222/225, por não estar configurada qualquer hipótese de cabimento, 

mormente porque não há ofensa ao dever de fundamentação 

implementada pelo §1º, do art. 489, do CPC, eis que se apreciou, dentro 

dos limites, todos os argumentos ventilados pelas partes.De outro norte, 

CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls.233/234, devendo 

constar na sentença de fls.220/221 que os honorários advocatícios 

devem incidir quanto aos danos morais, nos termos do acórdão proferido, 

visto que o montante dos danos morais foi minorado para R$15.000,00 

(quinze mil reais).Por fim, cumpra-se integralmente a decisão de 

fls.220/221.Publique-se.Registra-se.Intima-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137888 Nr: 1832-11.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHAT, Celma de Freitas Angoti Tristão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Fernando Cassilhas Volpe 

- OAB:SP 53.553, Wilton Machado - OAB:MT/17588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itallo Gustavo de Almeida 

Leite - OAB:7413/MT

 Vistos.

 Cuida-se de Procedimento de Cumprimento de Sentença, cujo regular 

processamento foi deferido à fl. 136.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem. Considerando que o Executado liquidou o saldo devedor, 

conforme informa a petição de fl. 168, o processo será julgado com 

resolução de mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Assim, DETERMINO a expedição de alvará do valor depositado à fl.169, a 

ser depositado na conta apresentada à fl. 167.

Custas processuais e honorários advocatícios conforme r. sentença de 

fls. 67/69.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e anotações de 

estilo. Arquive-se.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 129761 Nr: 5005-77.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivens Ortigari Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Severo Moreira Fontana

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

OAB:14430-A/MT, Regina da Silva Souza - OAB:22876/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Dias Paiva - 

OAB:15513-O

 Vistos.

Proceda-se a intimação do exequente para que, informe os dados 

bancários, necessários para a expedição de alvará de levantamento do 

valor bloqueado via bacenjud à fl.117.

Com o alvará devidamente expedido, expeça-se ofício ao INSS, para que 

este informe quanto ao registro de vínculo empregatício do executado 
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João Severo Moreira Fontana – CPF nº465.796.489-53.

Com a informação nos autos, proceda-se a intimação do exequente para 

manifestar no feito, em 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 120636 Nr: 7970-62.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Alonso Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Cartões S.A

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

OAB:13182-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Nieto Moya - 

OAB:235738/SP

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movida por Sérgio Alonso 

Magalhães em face de Banco Bradesco Cartões S/A.

Em petitório de fl.153 a parte exequente informou que a Executada pagou 

integralmente o débito, razão pela qual requereu a expedição de alvará de 

levantamento com a consequente extinção do presente feito.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Primeiramente, DETERMINO a expedição de alvará de levantamento do 

valor de fl.152, a ser depositado na conta apresentada à fl.153.

Outrossim, tendo em vista que a parte devedora satisfez a obrigação, 

JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil. Deem-se as baixas em eventuais 

gravames.

Sem honorários advocatícios e custas processuais conforme sentença 

proferida.

Após o trânsito em julgado da sentença, devidamente CERTIFICADO, 

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 55785 Nr: 333-70.2008.811.0007

 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: Mirelle Cristina Leite Sanchez, Andrea Cristina Leite, 

Carlos Roberto Leite, Elaina Cristina Leite

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda de Freitas Rosa - 

OAB:9.028-B / MT

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Como não há nos autos nenhuma informação de efeito suspensivo 

proferido no agravo de instrumento interposto pela parte executada, 

expeça-se o competente RPV na importância do crédito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 4482 Nr: 84-08.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Luiz Cunha, Maria Cristina Del Bosco 

Brunetti Cunha, Eutálio Bicudo Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

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

OAB:5476/MT

 Intimação do advogado Celso Reis de Oliveira, nos termos do art. 431 da 

CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo 

prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

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

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 45767 Nr: 5649-35.2006.811.0007

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Aparecida do Norte Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

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

OAB:8341-MT

 Intimação do advogado Celso Reis de Oliveira, nos termos do art. 431 da 

CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo 

prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

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

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 41053 Nr: 1394-34.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tapajós Tratores Ltda, Sadao Kikuchi, Antonio 

João Segatto, Monica Sousa Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

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

OAB:5476/MT

 Intimação do advogado Celso Reis de Oliveira, nos termos do art. 431 da 

CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo 

prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

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

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 39359 Nr: 4707-37.2005.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tapajós Tratores Ltda, Sadao Kikuchi, Antonio 

João Segatto, Monica Sousa Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

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

OAB:5476/MT

 Intimação do advogado Celso Reis de Oliveira, nos termos do art. 431 da 

CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo 

prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

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

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 8860 Nr: 2264-89.2000.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmilson Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira - 
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OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473/MT, Alan Vagner Schmidel - OAB:7504/MT, Paulo Sergio 

Daufenbach - OAB:5325/MT, Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 Intimação do advogado Celso Reis de Oliveira, nos termos do art. 431 da 

CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo 

prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

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

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 18625 Nr: 3278-40.2002.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIeCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMSR

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

OAB:5476/MT, Geraldo Carlos de Oliveira - OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Assunção de Lima - 

OAB:14601-A

 Intimação do advogado Celso Reis de Oliveira, nos termos do art. 431 da 

CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo 

prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

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

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103134 Nr: 4835-13.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Alves Damasceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juceli Zeni de Oliveira, Angelin Zeni - Espólio, 

Maria de Lourdes Arcanjo Zeni - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueline Santos Damaceno - 

OAB:MT 7.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentim Peron - 

OAB:MT7524

 Intimação do advogado Milton Alves Damasceno, nos termos do art. 431 

da CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo 

prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

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

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 135991 Nr: 864-78.2016.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFL, Patricia Felício de Souza, Patricia Felício de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Simoes Limoeiro - Espólio

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

OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado Wilmar David Lucas, nos termos do art. 431 da 

CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo 

prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

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

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Decisão

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 8227-57.2018.811.0004 - CÓD. 281887

REQUERENTE: JUIZ LEIGO

1. Cuida-se de processo seletivo para credenciamento de Juiz Leigo para 

atuar nos Juizados Especiais da Comarca de Barra do Garças/MT, bem 

como formação de cadastro de reserva conforme a oferta de vagas a ser 

informado pelo Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. 2. O II Processo Seletivo acima 

indicado é regido pelo Edital nº 1/2018/DF (fls. 03/12vº), pelo Provimento 

nº 29/2014-CM, e ainda em observância à Resolução nº 174/2013-CNJ. 3. 

As inscrições para a certame foram recebidas no período de 09/07/2018 à 

27/07/2018, abrindo-se, em seguida, por meio do Edital 3/2018/DF, datado 

de 17/09/2018, prazo para os candidatos apresentarem os documentos 

previstos no art. 4º, do Provimento nº 29/2014-CM, sob pena de 

indeferimento da inscrição, estando atualmente na fase de análise dos 

requerimentos de inscrição e dos documentos apresentado. 4. Contudo, 

durante a tramitação de outro processo de credenciamento de 

profissionais das áreas de serviço social e psicologia, Cód. 281140, a 

Gestora Geral do Foro desta Comarca realizou consulta junto ao TJMT, 

acerca da possibilidade de profissionais já credenciados na Comarca 

participarem do novo processo de credenciamento. 5. A resposta enviado 

pelo departamento competente foi no sentido de vedação desta 

possibilidade, visto que, o entendimento do Exmo. Presidente do Tribunal 

de Justiça é de que a manutenção de credenciamento de profissionais por 

mais de 04 (quatro) anos, poderá caracterizar vínculo empregatício. 6. 

Constou ainda da resposta recebida, que o fundamento quanto aos 

profissionais das áreas de serviço social, psicologia, enfermagem e 

médica estão prescritos nos artigos 2º, e 12º, do Provimento nº 

06/2014-CM, que delimitam o período em que o credenciado poderá manter 

vínculo com o Poder Judiciário, in verbis: Art. 2º Os profissionais das 

áreas de Assistência Social, Psicologia, Enfermagem e Médica são 

particulares que colaboram com o Judiciário, prestando serviço público 

relevante, sem vínculo empregatício, credenciado pelo Presidente do 

Tribunal de Justiça por um período de dois (2) anos, admitida uma única 

prorrogação por igual período. (...) Art. 12. O credenciamento será 

efetuado pelo período de até dois (2) anos, admitindo-se apenas uma (1) 

única prorrogação, que se dará automaticamente, por igual período, se, 

dentro de trinta (30) dias do vencimento do biênio, não for publicado o ato 

de descredenciamento. 7. Também foi informado que em recente decisão 

proferida nos autos CIA 0707996-95.2018.8.11.0001, o Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acolheu as Recomendações 

de nº 05 e 06 da Coordenadoria de Controle Interno, contida no Relatório 

de Auditoria nº 11/2018, e determinou que a Coordenadoria de Recursos 

Humanos diligencie no sentido de cumprir as referidas recomendações, 

conforme seguem: Recomendação nº 5 – Que a Coordenadoria de 

Recursos Humanos (Núcleo de Credenciados) realize efetivo 

acompanhamento dos prazos dos credenciamentos, não permitindo a 

prorrogação indefinida e sucessiva do mesmo profissional, com objetivo 

de evitar caracterização de vínculo empregatício; Recomendação nº 06 - 

Que a Coordenadoria de Recursos Humanos esteja atenta para evitar a 

continuidade de prorrogação de credenciamento na comarca onde exista 

somente o mesmo profissional que já está credenciado e já cumpriu as 

prorrogações prevista na lei. 8. Diante destas decisões, é necessário que 

seja também observada esta vedação quanto ao credenciamento de juízes 

leigos, visto que, o Provimento nº 29/2014/CM, que regulamenta o 

processo para credenciamento desses profissionais, também faz delimita 

o período em que o credenciado poderá manter vínculo com o Poder 

Judiciário, in verbis: Art. 6º Os candidatos aprovados nos testes seletivos 

realizados na comarca serão submetidos à capacitação e, após, serão 

credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, pelo período de até 

dois (2) anos, admitida uma única prorrogação. Parágrafo único. O 

credenciamento será considerado automaticamente prorrogado, por igual 

período, se, dentro de trinta (30) dias do vencimento do biênio, não for 

publicado o ato de descredenciamento. 9. Portanto, o teor do art. 6º, e 

parágrafo único, do Provimento 29/2014/CM, é semelhante aos artigos 2º, 

e 12º, do Provimento 6/2014/CM, visto que, ambos os provimentos 

referem-se ao credenciamento de profissionais para atuarem como 

auxiliares da justiça por vínculo temporário. 10. Diante ao exposto, com 

fulcro no artigo 6º, parágrafo único, do Provimento nº 29/2014/CM, bem 

como em consonância com a decisão proferida pelo Excelentíssimo 
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Presidente do Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos CIA 

0707996-95.2018.8.11.0001, determino que seja observado esta vedação 

quando da análise dos requerimentos de inscrições para credenciamento 

de Juiz Leigo juntados a este feito. 11. Cumpra-se. Barra do Garças, 10 de 

outubro de 2018. Michell Lotfi Rocha da Silva Juiz de Direito Diretor do 

Foro.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182883 Nr: 4587-85.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jonathan Watson Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO pedido de reconsideração de fl. 152, uma vez que o veiculo 

informado na petição de fls. 135/142 não pertence aos Executados da 

ação, pertencendo ao filho do executado, o qual não faz parte do polo 

passivo da demanda conforme se pode constatar no documento juntado 

pela parte autora à fl. 140.

2. Assim, INTIME-SE novamente a parte autora para dar prosseguimento 

no feito no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

3. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225628 Nr: 6267-37.2016.811.0004

 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): C. A. de Oliveira & Cia Ltda, Cláudio Aparecido 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288906 Nr: 12361-30.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Barbosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Schanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antônio Moreira Ferraz 

- OAB:11390, Tales Mendes Alves - OAB:11839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$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.: 242459 Nr: 1046-39.2017.811.0004

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amaura Ferreira Morato Sobrinha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a solicitação de fl. 97, para expedição de precatória à 

comarca de Vila Rica/MT, desde já intimando a parte autora a recolher a 

guia de preparo para distribuição da missiva, - Art. 1.210 da CNGC: 

"Expedida a carta precatória, intimar a parte para diligenciar o seu 

cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em que a parte for 

beneficiária da Justiça Gratuita. § 1º As custas das cartas precatórias 

expedidas para cumprimento entre Comarcas do Estado de Mato Grosso 

serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo deprecante.§ 2º Decorrido 

prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta precatória, intimar a 

parte para comprovar a distribuição no Juízo deprecado."

No que se refere à carta precatória a ser cumprida em outro Estado da 

Federação, deverá a parte interessada comparecer no balcão da 

secretaria para retirar a missiva e promover seu cumprimento na comarca 

competente, devendo informar sua distribuição, neste feito, em até 30 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 256180 Nr: 10338-48.2017.811.0004

 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: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lincoln Heimar Saggin, Lincoln Heimar Saggin 

Construções ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275396 Nr: 4357-04.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delson Rodrigues da Silva Neto, Neila Souza 

Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177340 Nr: 11546-09.2013.811.0004

 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: Heby Felizardo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar José Ribeiro, Sebastião Ferreira da 

Silva, Wdburg Neves Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Não havendo preliminares e nem tampouco vícios processuais a serem 

corrigidos de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.

2.INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 10 (dez) dias.

3.Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 577 Nr: 81-33.1995.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saturnino Dutra Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, considerando que o(a,s)novo(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora não estava(m) cadastrado(a,s) junto ao 

sistema eletrônico de dados desta Comarca, Apolo, e já regularizada tal 

situação, impulsiono o feito para que se intime a parte requerida, via 

matéria de imprensa, da decisão/sentença/impulsionamento de fls. 138, 

abaixo transcrita.

DECISÃO/SENTENÇA/impulsionamento: "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$225,00, 

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.: 209915 Nr: 9485-10.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto Limongi de Freitas, Larissa Limongi de 

Freitas Elerate

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de execução de Título Extrajudicial, movida pelo 

BANCO BRADESCO S/A, em face de ADALTO LIMONGI DE FREITAS e 

LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE.

 2. Documentos às fls. 06v/26.

 3. Determinada a citação dos executados (fl.27), verificou-se que a 

diligência do Sr. Oficial de Justiça restou positiva apenas em relação à 

executada LARISSA LIMONGI, não sendo possível a citação do Sr. 

ADALTO LIMONGI DE FREITAS (fl.36).

4. À fl. 40, foi deferido o pedido de citação por edital do executado. Edital 

devidamente publicado, conforme se observa às fls. 49 e 52v/53v.

5. Certificado o decurso de prazo para a apresentação de defesa pelos 

executados (fls. 56/57), vieram-me os autos conclusos para as 

necessárias deliberações.

 6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 7. Considerando que as partes foram devidamente citadas, conforme 

certidão do Sr. Oficial de Justiça (fl. 36) e edital de citação (fl. 52v /53v), e 

não apresentaram defesa no prazo devido (fl. 56 e 57), DECRETO A 

REVELIA dos executados, Sr. ADALTO LIMONGI DE FREITAS e LARISSA 

LIMONGI DE FRETAS ELERATE.

 8. Ademais, tendo o executado Sr. ADALTO LIMONGI DE FREITAS sido 

citado por edital, NOMEIO como Curador Especial a Defensoria Pública 

desta Comarca para que, querendo, apresente embargos no prazo legal, 

em conformidade com o art. 72, II, do CPC/15, e súmula 196 do STJ.

9. Decorrido o prazo sem manifestação do executado, INTIME-SE o 

exequente para que promova o andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 10. Havendo oposição de Embargos, INTIME-SE o exequente para que, 

querendo, apresente impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

11. Após, voltem-me conclusos para as devidas deliberações.

12. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284439 Nr: 9740-60.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Padovani Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Freitas Sales Sousa, Carlos Roberto 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jessica Nunes da Silva - 

OAB:MT 18.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288797 Nr: 12306-79.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 18 de 

DEZEMBRO DE 2018, às 13h30min.

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

 3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 

(quinze) dias para o adimplemento (art. 335, I c/c art. 701, ambos do 

CPC/2015) ou oposição de Embargos (art. 702, CPC/2015).

4. No mandado deverá constar que, em sendo cumprido, o devedor ficará 

isento de custas e honorários advocatícios (art. 701, § 1º, CPC/2015). 

Conste, ainda, que não sendo pago o débito e se não forem oferecidos 

embargos no prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial (art. 701, §2º, CPC/2015).

5. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.
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6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 78067 Nr: 1528-02.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marcos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, Felipe Andres Acevedo Ibanez - 

OAB:OAB/MT 22131/A, Rafael Duarte dos Santos - OAB:MT 19.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, considerando que o(a,s) 

advogado(a,s) da parte requerente não estava(m) cadastrado(a,s) junto 

ao sistema eletrônico de dados desta Comarca, Apolo, e já regularizada tal 

situação, impulsiono o feito para que se intime a parte requerente, via 

matéria de imprensa, do impulsionamento de fls. 192, abaixo transcrita.

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a trazer ao feito planilha atualizada do débito 

pendente.

DECISÃO/SENTENÇA: "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178982 Nr: 1015-24.2014.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celcita Batista Gregório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:MT 6.294-B, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 82784 Nr: 6044-65.2008.811.0004

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ida Raimunda Araújo Silva

 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:

 Em cumprimento à determinação judicial retroexarada, e considerando que 

restou infrutífera a ordem de bloqueio (BacenJud), impulsiono o feito para 

que seja intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender cabível para prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181350 Nr: 3216-86.2014.811.0004

 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: Luis Roberto Ribeiro de Paula, Selma Cândido Cardoso 

de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Goiânia - Cooperativa de Trabalho 

Médico de Goiânia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719, Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR LIMA ALVES SIQUEIRA - 

OAB:21.004-e, Luiz Otaviano de Vasconcelos Campos - 

OAB:33204/GO, Marcelo Domingos de Souza - OAB:38076, Roberta 

Soares São José - OAB:GO 31.848, Suellen Coelho Benicio - 

OAB:Oab/GO 26.089, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 VISTOS.

1. Trata-se de ação de cumprimento de sentença interposta por LUIS 

ROBERTO RIVEIRO DE PAULA e SELMA CÂNDIDO CARDOSO DE PAULA 

em face da UNIMED GOIÂNIA- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE 

GOIÂNIA, com fulcro no acórdão proferido às fls. 408/416.

2. À fl. 480, foi intimada a parte executada para pagar voluntariamente o 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. Às fls. 481/482 a parte executada informa o pagamento do valor de R$ 

33.660,10, correspondente ao pagamento integral da divida. À fl. 499 foi 

certificada a tempestividade do pagamento efetuado.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. O pagamento efetuado às fls. 481/482 foi realizado dentro do tempo 

hábil, uma vez que apesar da petição informando o pagamento ocorrer um 

dia após o fim do prazo legal, o depósito foi realizado em data anterior, não 

podendo assim incidir a multa de 10% por descumprimento do pagamento 

voluntário.

6. Cabe ressaltar, que já foi indeferido o pedido da parte Exequente de 

penhora com base nos valores acrescidos da multa interposta no § 1º, art. 

523, CPC/2015, na decisão de fl.499.

DISPOSITIVO

7. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEIXO de 

apreciar a petição de fl.508, por estar em total descompasso com a 

decisão proferida de fl.499.

8. ENCAMINHEM-SE os autos ao contador judicial para o cálculo da divida 

na data de 13 de junho de 2018, com intuito de averiguar o montante 

restante a ser executado, com ressalva de que há a justiça gratuita em 

favor da exequente.

9. Após voltem-me conclusos.

 10. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277792 Nr: 5933-32.2018.811.0004

 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: Eugênio Cardinali Junior, Tarita Hildebrando Cardinali, 

Giuliano Hildebrand Cardinali

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Rodolfo Hidelbrand, Eli Jorge Hildebrand, 

Sonia Helena Hildebrand Cardinali, Hebe Cristina Ferreira Hildebrand

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Donizetti Luppi - 

OAB:95325/SP, Rogeria Maria S. Mhirdaui - OAB:184483/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Ferraz - OAB:OAB/SP 

260.573, MARA SANDRA CANOVA MORAES - OAB:108178/SP, Mércia 

Rejane Canova Freitas - OAB:190.472-SP, Onofre Canova - 

OAB:OAB/SP 32761

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270627 Nr: 1423-73.2018.811.0004

 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: Salvador Moreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 192118 Nr: 11770-10.2014.811.0004

 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: Cleunice Dias Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Judith Dias Teixeira 

Esteves, Euripedes Luiz Esteves, Marcos José Zampieri, Juliana Silveira 

Carvalho, Rafael Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE TAKISHITA 

MARTINS DA FONSECA - OAB:181581, Peter Joy Sousa das Dores - 

OAB:16.485, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 Vistos.

1. Considerando o teor da manifestação retro (fl. 167), REDESIGNO a 

audiência de instrução PARA O DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2018, às 

14h00min, 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.: 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- SUSPENSÃO

 Nos termos do Art. 1.238 da CNGC, abaixo transcrito, impulsiono os 

presentes autos e procedo a suspensão dos mesmos, no prazo requerido 

pelo autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226925 Nr: 7013-02.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Plinio Guirra Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM TÉCNOLOGIA EM SISTEMAS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 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: MAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SA-CdEeCMdLdVeCdBdG, WFS, APC

 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. Em tempo, DETERMINO que o processo tramite a partir de agora sob 

segredo de justiça, haja vista a juntada de documentos pertencentes a 

inquérito policial em curso, sob as penas da lei.

 2. Publique-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283573 Nr: 9251-23.2018.811.0004

 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 Itau S/A da Comarca de São Paulo - Unibanco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIERES CORDEIRO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282592 Nr: 8653-69.2018.811.0004

 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: Adailton de Souza Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Leite de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizabeth Martins - 

OAB:5.672-A, Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, MARIA MADALENA DA ASSUNÇÃO - 

OAB:3.971

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239295 Nr: 15724-93.2016.811.0004

 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: Lázaro Sipriano de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colombo Miranda Noleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO CARVALHO DA 

MOTA - OAB:13302-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

1. Denota-se dos autos, à fl. 47, a informação de que o Sr. COLOMBO 

MIRANDA NOLETO, ora requerido, veio a falecer.

 2. Necessário se faz, em um primeiro momento, a instrução do feito com 

prova idônea do falecimento da parte, para que, após, se iniciem os atos 

de habilitação dos sucessores, o que não se verifica até presente 

momento.

3. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para que colacione aos autos, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a Certidão de Óbito do Sr. COLOMBO 

MIRANDA NOLETO.

 4. Cumprida a determinação que se refere o item 3, desde já, DETERMINO 

as seguintes providências.

 - A suspensão do processo, nos termos do disposto no art. 313, I, do 

CPC/15.

- INTIMAÇÃO da parte autora, para que proceda com a devida habilitação 

do espólio ou dos sucessores, no prazo de 02 (dois) meses, nos termos 

do que dispõe o art. 313, §2º, I, do CPC/15.

5. Decorrido o prazo para a habilitação, ou não havendo manifestação da 

parte autora, voltem-me os autos conclusos para as devidas deliberações.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283312 Nr: 9092-80.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel da Cruz Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira Vitor Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para que se 

proceda a expedição de ofício à Comarca Deprecante solicitando o 

depacho que deferiu a justiça gratuita e caso não tenha sido deferido os 

benefícios da justiça gratuita, que seja intimada a parte autora para 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.: 18094 Nr: 61-66.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ramilson Antônio de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro de Oliveira Dolzan - 

OAB:MT 6521, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 Nos termos da CNGC, impulsiono os preseentes autos e procedo a 

intimação da parte autora para comparecer na Secretaria e retirar a 

certidão de crédito expedida nos autos, bem como trazer o comprovante 

do pagamento da guia de selo, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246117 Nr: 3626-42.2017.811.0004

 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: Maria Vicentina Raggiotto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278563 Nr: 6378-50.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Assunção Luz, Alexandre Augusto de 

Souza, VIVIANE SOARES FREITAS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 

16.691-A, Maria Amélia C. Mastorosa Vianna - OAB:MT-16555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a trazer ao feito planilha atualizada do débito 

pendente, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221482 Nr: 3747-07.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Verônica dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Coelho de Moraes, José Coelho 

de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FATIMA SUELY RAMALHO DOS 

S CORBELINO - OAB:5037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584

 Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270562 Nr: 1388-16.2018.811.0004

 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: Ananilha Barreira Americo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administrabem Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286860 Nr: 11147-04.2018.811.0004

 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: IRACY BORGES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Escobar - 

OAB:OAB/MT19364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1.CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 
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para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 29 DE 

JANEIRO DE 2019, ÀS 13h45min (HORÁRIO DE MATO GROSSO)

2.Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3.Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237962 Nr: 14780-91.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Bortolaia Ltda, Antônio Carlos 

Bortolaia

 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:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 236101 Nr: 13497-33.2016.811.0004

 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: Elidia da Silva Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uemura Formaturas, Dabine Luiza de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 37.Diante do exposto, consubstanciado na fundamentação supra, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial, uma vez que não houve comprovação 

de prejuízo ou violação a qualquer dos direitos da personalidade da 

Autora.38.Por conseguinte, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015.39.CONDENO a 

parte Autora no pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor da causa, 

ficando tais verbas sob a condição suspensiva de exigibilidade, conforme 

art. 98, §3º, CPC/2015, visto que a parte Autora é beneficiária da 

gratuidade da justiça (fls. 35).40.Após o transito em julgado, ARQUIVE-SE 

com as baixas e anotações necessárias.41.Expeça-se o 

necessário.42.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263020 Nr: 14893-11.2017.811.0004

 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: AUGUSTO WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT, TAKECHI IUASSE - 

OAB:6113-A/MT

 Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283327 Nr: 9101-42.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Flávia Pereira Coelho Ravanelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR MATHEUS DA SILVA - 

OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Diante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL de fls. 04/23, com 

fulcro no art. 321, parágrafo único, do CPC/2015 e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos moldes do 

que dispõe o art. 485, VI, do CPC/2015.11. SEM custas e honorário 

advocatícios, por não haver sequer formado a relação processual.12. 

Após o transito em julgado, ARQUIVE-SE o presente feito com as baixas e 

anotações necessárias.13. Publique-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289185 Nr: 12528-47.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fesurv - Universidade de Rio Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dennesdy Pereira Lopes dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Leal Cândido - OAB:, 

hérica cristina paes nascimento - OAB:47097 GO

 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.: 186782 Nr: 7688-33.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Planel Engenharia e Serviços Elétricos Eireli - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ataide Garcia de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Justino da Silva - 

OAB:15695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIA HELENA RODRIGUES 

DA SILVA BENSI - OAB:4456/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232886 Nr: 11128-66.2016.811.0004

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amanda Schumaher Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aridne do Carmo Juntolli Costa, Roolhemberg 

Marques Prestes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Vistos.

 1. Os réus foram declarados revéis, fls. 118, sem qualquer recurso em 

oposição.

 2. Não obstante, foram intimadas as partes para indicarem as provas que 

pretendiam produzir, sendo que apenas a parte autora se manifestou, fl. 

119, tendo decorrido "in albis" o prazo para a parte requerida (certidão de 

fl. 124).

 3. A parte requerida tão somente juntou um extenso arrazoado para 

tentar explicar o inexplicável: descumpriu por duas vezes os prazos 

processuais fixados, seja para apresentação da contestação, seja para 

indicação das eventuais provas.

 4. Assim, em atenção ao princípio da lealdade processual, INTIMEM-SE as 

partes, com prazo de 5 dias, para ciência de que este feito será julgado 

antecipadamente, sem necesidade de instrução processual, pois trata-se 

de matéria de direito e de fato, já estando suficientemente instruído.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 75240 Nr: 8243-94.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Industria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane dos Anjos Almeida Me, Cristiane dos 

Anjos Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Pereira dos Santos - 

OAB:11088/MT, Walter George Ramalho Lima - OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161970 Nr: 2989-67.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Augusto Ferreira Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Graziela de Sá Scatambulo, José Valdoir 

Scatambulo, Rosilene de Sá Scatambulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Manoel Junior - 

OAB:5454-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Borges de Matos - 

OAB:GO/30.165

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283963 Nr: 9443-53.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: David Lincoln de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Chapadense Çtda, Domiciano 

Alves Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEY MARIA SILVA CAMPOS - 

OAB:24607/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de reconsideração de fls. 117/142, uma vez que não 

foram colacionados novos documentos que ensejem a concessão do 

benefício de gratuidade da justiça. Assim, MANTENHO decisão de fl. 115.

2. Após o decurso do prazo de fl. 115, voltem-me conclusos para ulterior 

deliberação.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237148 Nr: 14236-06.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. de Oliveira & Cia Ltda, Humberto Henrique 

Furtado Martins, Cláudio Aparecido de Oliveira, Ivone Martins da Silva, 

Helder Furtado Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor deR$36,00 (trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283677 Nr: 9303-19.2018.811.0004

 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: Alair José Marques de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tamburi Construções e Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Silva Souza - 

OAB:23131/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178625 Nr: 582-20.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Injection-Car Peças e Serviços Ltda, Admilson 

Resende Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS NETO - OAB:OAB/MT 9.270, LUCIANA JOANUCCI MOTTI - 

OAB:7.832, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, Rodrigo 

Sampaio de Siqueira - OAB:9.259/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258340 Nr: 11729-38.2017.811.0004

 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: Lucas Nantet Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro de Formação de Condutores Serra Azul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josias Alves Vitor Trindade - 

OAB:MT 16.506, Paulo Henrique Gomes Marques - 

OAB:MT/20.607-A, Valdeir Ribeiro de Jesus - OAB:MT-15269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE a Requerida, no endereço declinado em fls. 44, e INTIME-SE-A 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 29 DE 

JANEIRO DE 2019, às 13h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282976 Nr: 8871-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Joaquim Neto, DUCELIA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA NETO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deocleciano Couto menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leônidas Albano da Silva - 

OAB:12258/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista a falta de endereço do Requerido na inicial, 

impossibilitando a citação do mesmo, INTIME-SE a parte autora para 

apresentar endereço do Requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, com fulcro no art. 321, p.u, CPC.

2. Outrossim, cancelo audiência de conciliação designada para o dia 13 de 

novembro de 2018, devido a falta de tempo hábil.

2. Expeça-se Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174092 Nr: 7391-60.2013.811.0004

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florisa Guedes Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235441 Nr: 11607-59.2016.811.0004

 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: Iguaçu Máquinas Aagricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora para se manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 16634 Nr: 246-12.1997.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espólio de Raul Darci Dolzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Oswaldo Soler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285991 Nr: 10636-06.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faruk Hamida Ferreira de Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que o 

mandado de fls.43 fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou 

totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 34 de 652



precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280683 Nr: 7581-47.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:69001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), quantia 

esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180453 Nr: 2390-60.2014.811.0004

 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: Izalfira Francisca Guimarães Melo, Vilma Pires de Melo, 

Juaci Roberto Rezende Coelho, Joana Dark Guimarães, Maria Conceição 

Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS MERCÊS CASAL DE REY, 

ESPÓLIO DE JOSÉ CASAL DE REY JUNIOR, Carlos Gonçalves de Almeida, 

Laurizeth Bernardes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista a necessidade regularização processual do polo 

passivo, DEFIRO pedido retro e SUSPENDO o processo no prazo de 30 

(trinta) dias, com fulcro no art. 313, I, CPC.

2. Após, Voltem-me conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 158435 Nr: 11051-33.2011.811.0004

 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): Antônio Edson Penedo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:GO/22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283909 Nr: 9407-11.2018.811.0004

 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: Deusdete Soares Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Duque dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCASTA OLIVEIRA ARAUJO - 

OAB:48277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246583 Nr: 3924-34.2017.811.0004

 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: Maria dos Reis de Araújo Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BGN S/A, MTCRED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:100.945, JOSÉ ROBERTO ARANTES - OAB:398.646, 

Luzibete Neris Alves - OAB:18388/MT

 Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283911 Nr: 9409-78.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaide Furquim Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wildimar Gomide Sandoval, Sebastião Barbosa 

da Silva Sandoval

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Leal Cândido - OAB:, 

Limirio Martins Sobrinho - OAB:6338/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268361 Nr: 18300-25.2017.811.0004

 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: Espólio de Edson Nolasco Guimarães, Edson Nolasco 

Guimarães Filho, Luciene Candida Gomes, Gustavo Nolasco Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Antonio Rezende, Katia Aparecida 

Vieira Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Dias - OAB:16.127 MT

 Vistos.

 1. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste acerca das informações juntadas pelo requerido às fls. 

216/218.

 2. Após, voltem-me os autos conclusos para o saneamento do feito.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73786 Nr: 6841-75.2007.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo Marques Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Rodrigues Netto - 

OAB:MT 6318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 
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FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) EMBARGANTE(S), para que 

efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 499,96 (quatrocentos e noventa e nove 

reais e noventa e seis centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

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

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar 

diretamente na barra de endereço do seu navegador de internet o link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento. 

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234467 Nr: 12362-83.2016.811.0004

 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: Mariney Neves Dias Inez de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:OAB/MT 13.333

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S), para que efetue(m), 

no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 440,04 (quatrocentos e quarenta reais e quatro centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 303,21 ( trezentos e três reais e vinte e um 

centavos), referente à custas, e R$ 136,83 (cento e trinta e seis reais e 

oitenta e três centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 

110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 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. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

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

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento. Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1193 Nr: 1537-47.1997.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DA SILVA- PRODUTOS NATURAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Raimundo Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lídia Fátima de Melo 

Fernandes Rosa - OAB:MT 5.043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) AUTOR(S), para que efetue(m), no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 259,44 (duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e 

quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. E o 

valor correspondente a R$ 113,44 (cento e treze reais e quarenta e quatro 

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. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento. 

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173109 Nr: 6266-57.2013.811.0004

 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: Diodato Francisco de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDO(S), para que efetue(m), 

no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 440,04 ( quatrocentos e quarenta reais e quatro centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte um 

centavos), referente à custas, e R$ 136,83 ( cento e trinta e seis reais e 

oitenta e três centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 

110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 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. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

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

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento. Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171901 Nr: 4719-79.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins Pinheiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 
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MARI - OAB:3056

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) EXECUTADO(S), para que efetue(m), 

no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 440,04 ( quatrocentos e quarenta reais e quatro centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 303,21 ( trezentos e três e vinte e um 

centavos), referente à custas, e R$ 136,83 ( cento e trinta e seis reais e 

oitenta e três centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 

110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 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. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

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

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento. Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273236 Nr: 3105-63.2018.811.0004

 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: Ovidio Marques Parreira Júnior, Paulo Leandro Holanda 

Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Via Premium Motors

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) AUTOR(S), para que efetue(m), no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 440,04 ( quatrocentos e quarenta reais e quatro centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 303,21 ( trezentos e três reais e vinte e um 

centavos), referente à custas, e R$ 136,83( cento e trinta e seis reais e 

oitenta e três centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 

110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 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. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

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

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento. Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208271 Nr: 8477-95.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Alves Feitosa, Sebastião Alves Feitosa, EZIO 

FERREIRA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Rodrigues Matos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Liandro Tavares - 

OAB:20992MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação 

de multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,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 o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3. Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4. Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, 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.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 195562 Nr: 864-24.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Carlos Honório

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Judith Dias Teixeira 

Esteves, Euripedes Luiz Esteves Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Silvia Alves de Freitas 

Gomes - OAB:MT 14.275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Eurípedes Luiz Esteves Júnior - 

OAB: MT 5.916-B

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação 

de multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,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 o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3. Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4. Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, 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.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 213935 Nr: 11842-60.2015.811.0004

 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: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988, Luciana Severino Nunes Parreira - 

OAB:MT 18.718

 Vistos.
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1.Inicialmente, DETERMINO à parte exequente a atualização do débito, 

conforme art.524, CPC/2015.

2.Procedida à atualização, DEFIRO a penhora do imóvel matriculado sob 

nº.9750, registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis - CRI de Agua 

Boa/MT, e por consequência, DETERMINO a lavratura do termo de penhora 

pela Escrivã, nos exatos termos dos arts. 838 e 845, § 1º, ambos do 

CPC/2015.

 3.Para fins de presunção absoluta de conhecimento por terceiros da 

referida penhora, cabe ao exequente proceder a averbação junto à 

matrícula do bem, CRI de Agua Boa/MT (art. 844 CPC/2015).

4.Efetuada a penhora (lavratura do termo), INTIME-SE a parte executada 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme art. 847 CPC/2015.

 5.Havendo manifestação da parte, INTIME-SE à exequente para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, (§ 4º, art. 847 CPC/2015).

 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 91612 Nr: 5458-91.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Maurício Luiz da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT

 VISTOS.

1. Tendo em vista que a parte autora não informou CPF válido para 

realização do BACENJUD, INTIME-SE a parte requerente para proceder à 

regularização do feito, juntando número de CPF válido do requerido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de impossibilidade de prosseguimento 

do feito.

2. Expeça-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274361 Nr: 3717-98.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laine Rhaymora Moreira de Sousa Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB: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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 37788 Nr: 915-55.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaias Mariano dos Santos Filho, BB Leasing S/A - 

Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigobarra S/A, Espólio de Wilmar Peres de 

Farias, César Natal Magrini, BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, Ariane Gabriele Aparecida Santos - 

OAB:365679/SP, Izaias Mariano dos Santos Filho - OAB:5313-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140055, Izaias Mariano dos Santos Filho - 

OAB:5313-A, RENATO FRAGA COSTA - OAB:12297-A/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – BacenJud positivo/executado(a)

Em cumprimento à determinação judicial retroexarada, e considerando que 

restou frutífera a ordem de bloqueio (BacenJud), impulsiono o feito para 

que seja intimado o(a) executado(a), que nesta caso é o Banco do Brasil 

Leasing S/A, a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do 

§3º, do artigo 854, do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258340 Nr: 11729-38.2017.811.0004

 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: Lucas Nantet Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro de Formação de Condutores Serra Azul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josias Alves Vitor Trindade - 

OAB:MT 16.506, Paulo Henrique Gomes Marques - 

OAB:MT/20.607-A, Valdeir Ribeiro de Jesus - OAB:MT-15269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que deixei de expedir citação ao requerido, pois o 

endereço informado via INFOJUD em fls. 44 é o mesmo constante na 

exordial em fls. 04, já tendo sido tentada a citação do requerido neste 

endereço. Dessa forma, impulsiono os autos e procedo a intimação da 

parte autora para se manifestar nos autos no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275622 Nr: 4499-08.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJAFdM, BBdM, AFdM, EFMS, MdLdM, MLA, 

JBFdM, LFdM, EFdM, ABdM, DFdL

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257893 Nr: 11380-35.2017.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sílvio de Almeida Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administrabem Participações Ltda, João 

Marcelo Passaglia Ribeiro, Evandro Moreira Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235968 Nr: 13400-33.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONUMENTAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES 

LTDA (CONSTRUTORA MONUMENTAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:5200/MS, Celice Ivanaga Velasques - OAB:16595/MS, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:12002, 

Cristiana Vasconcelos Borges Martins - OAB:13994-A, CRISTINA 

CIBELI DE SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, Evando Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A/MT, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O, FERNANDA NASCIMENTO - OAB:13953/MS, LARISSA 

MARQUES BRANDAO - OAB:19574/MS, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, Luis Augusto Barbosa da Silva - OAB:TO 4681, Luma 

Mayara de Azevedo - OAB:OAB/TO 5143-B, Mauro Somacal - 

OAB:58806/RS, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714 

OAB/MS, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A, Rodolfo 

Fregadoli Gonçalves - OAB:16338/MS, Suene Cintya da Cruz - 

OAB:28002/MS, Thais Montelo de Sousa Boettcher - OAB:38875/GO, 

Yana Cavalcante de Souza - OAB:OAB/GO 22930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273378 Nr: 3198-26.2018.811.0004

 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 Itau S/A da Comarca de São Paulo - Unibanco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVADETE RODRIGUES REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179478 Nr: 1473-41.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. O. S. de Oliveira Me, Márcio Omar Souza de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 Nos termos do despacho de fls. 112, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280150 Nr: 7289-62.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázaro Pereira Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Federal Empreendimentos Imobiliários Ltda, 

João Batista Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 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$ 36,00 (trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181468 Nr: 3316-41.2014.811.0004

 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: Fundo Patrimonial Lavra Sociedade Simples Ltda, Otto 

Steiner Junior, Antonio Eduardo Livramento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joisi Teresinha Paulo dos 

Santos - OAB:12093/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e considerando que a parte autora 

não atendeu aos meios instituídos pela CNGC/TJ/MT sobre peticionamento, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado a trazer ao feito a petição originalreferente às fls. 239/240, 

em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 155925 Nr: 8055-62.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silfarney Vieira do Nascimento, Alcy Borges Lira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cairo Carvalho de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Moreira 

Santos - OAB:MT 12.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação de fl. 154v, item 12, impulsiono o feito 

para que seja intimada a parte executada a pagar o débito nos termos da 

decisão de fl. 140, em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 62 Nr: 285-58.1987.811.0004

 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: Dário Knopfholz, Espólio de Rosalina Flacks Knopfholz, 

Espólio de Henrique Knopfnolz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Mário Afonso, Roldão Simione, Antônio 

Silvestre, João Bosco Silvestre, Arcenio Clari Fleck, João Sidoni, SINAL 

S/A Sociedade de Crédito Financiamento e Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BRAZ - OAB:69406 

OAB/PR, Murilo Varasquim - OAB:PR0041918, VICTOR LEAL - 

OAB:69684 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:3561-A/MT, Vinicius Bignardi - OAB:12.901/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA
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Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente:II - indicar:c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 199163 Nr: 3213-97.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportes Rodoviários de Carga BM Ltda Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto do Sertão Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaina Bandeira Pereira - 

OAB:CE-16.734, José Sérgio Dantas Lopes - OAB:10.534 OAB-CE

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente:II - indicar:c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281010 Nr: 7769-40.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSRIO - TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Félix de Araújo, Nilson Gomes de 

Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sérgio Daniel - 

OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279295 Nr: 6784-71.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIADO PNEUS LTDA - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL DE FRETES RESENDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO APARECIDO SALES - 

OAB:153621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258247 Nr: 11661-88.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, RENAN NADAF 

GUSMAO - OAB:16284, Willian Yamamura - OAB:17.564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179479 Nr: 1474-26.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Geraldi Agi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

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

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157997 Nr: 10529-06.2011.811.0004

 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: N. A. de Carneiro - ME, Neurênio Alves Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Redecard S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE CRISTINA DE OLIVIERA 

ROHDEN NOGUEIRA - OAB:16235-B, Pablo Carvalho de Freitas - 
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OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PAULO FIGUEIREDO 

REIS - OAB:MT 5.831, Eduardo Augusto Penteado - OAB:8873

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDO(S), para que efetue(m), 

no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento do valor correspondente a R$ 

100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104417 Nr: 9419-06.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávio dos Santos Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Alexandre Malfatti - 

OAB:16.943-A

 Certifico que na intimação direcionada à executada à fl. 253, o número 

correspondente à agência bancária da conta para depósito do valor das 

custas do Cartório Distribuidor foi digitada como sendo AG: 0571-1, 

quando deveria constar AG: 7140-4. Frente a isto, Fica devidamente 

INTIMADA à(s) parte(s) EXECUTADA(S) MAPFRE SEGURADORA S/A, 

para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do valor 

correspondente a R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao 

Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito 

bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163800 Nr: 5461-41.2012.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Augusto Ferreira Abreu de Cerqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Carlos Augusto Abreu de Cerqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:MT 5.672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) AUTORA(S), para que efetue(m), no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 479,89 (quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e 

nove centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este 

Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 342,64 (trezentos e 

quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), referente à custas, 

e R$ 137,25 (cento e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos), 

referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais 

e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta 

Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, 

Agência 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. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento. 

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207064 Nr: 7808-42.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO PEREIRA GUIMARÃES ME , Reinaldo 

Pereira Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de penhora online por meio do Sistema BACENJUD dos 

ativos encontrados em nome da parte executada.

2. PROCEDA-SE à 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. 103.

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.: 260822 Nr: 13504-88.2017.811.0004

 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: Nismair Glicéria Gomes Furquim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171/MS

 SENTENÇA.

1. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO movida por Nismar 

Gliceria Gomes Furquim em face de Banco Santander Brasil S/A, todos 

qualificados nos autos.

2. À fl. 201 a parte autora noticia a realização de acordo firmado entre as 

partes e requer a extinção do feito, com a homologação da desistência.

 3. Intimado a se manifestar, o requerido informa que concorda com a 

desistência, desde que as custas e honorários advocatícios fiquem a 

cargo da parte autora (fl.207).

4. Após, a parte autora comunica que concorda com os termos 

estabelecidos pelo requerido e reitera o pedido de homologação do acordo 

e a extinção da ação.

 5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Ao considerar que a parte autora manifesta a desistência no 

prosseguimento do feito e a parte requerida concorda com o pedido, 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 o acordo de fl. 201 e 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. Custas e honorários advocatícios pela parte autora.

 10. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 
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anotações necessárias.

11. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249287 Nr: 5718-90.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Expedito Mendes 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:

 12.Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no Decreto Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE os pedidos inicias para 

DECLARAR rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o 

domínio, a posse plena e exclusiva do bem, cuja apreensão liminar 

torna-se definitiva. Fica facultada a venda do veículo pelo autor, na forma 

do artigo 3° parágrafo 5° do Decreto Lei 911/69.13.Por consequência, 

JULGO EXTINTO O FEITO, com julgamento do mérito, nos termos do 

art.487, I, CPC/2015.14.Cumpra-se o disposto no artigo 2° da citada lei. 

Oficie-se ao DETRAN, comunicando estar o autor autorizado a proceder à 

transferência do veículo descrito às fls. 05 a terceiros que indicar.15.Em 

razão da sucumbência, CONDENO a requerida no pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o 

valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC/2015. 

16.Após o trânsito em julgado e o cumprimento das formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias.17.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241788 Nr: 528-49.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Silva Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOÃO SOITO - 

OAB:114.089-RJ, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:MT 5.736, 

HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113815/RJ

 29.Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial e, por consequência, CONDENO a requerida no 

pagamento do valor de R$ 2.868,75 (dois mil, oitocentos e sessenta e oito 

reais e setenta e cinco centavos) em favor do requerente, a título de 

indenização pela invalidez decorrente do sinistro do qual foi vítima, sobre o 

qual incidirão juros de mora a partir da citação (04.04.2017, fls. 50) e 

correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro 

(07.04.2016).30.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 20% 

sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85,§2º, 

CPC/2015.31.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.32.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249035 Nr: 5565-57.2017.811.0004

 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: Pedro Luiz Resende Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailton Ramalho Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558, Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 

16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando que o requerido Jailton Ramalho Almeida foi citado via 

edital à fl. 64 e permaneceu inerte, NOMEIO a Defensoria Pública desta 

comarca para, na qualidade de curador especial, apresentar defesa no 

prazo legal, com fundamento no artigo 72, II, CPC.

2. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274370 Nr: 3725-75.2018.811.0004

 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: ANTÔNIO BOSCO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Conceição Rocha

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, percebo o equívoco na redistribuição desta 

ação, a qual deveria permanecer na 1ª vara cível, uma vez que a 

RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 09 alterou as competências das varas cíveis de 

Barra do Garças apenas quanto às ações de família, infância e que dizem 

respeito às fazendas púbicas.

2. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição desta ação à vara 

competente.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181742 Nr: 3570-14.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Souza Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marione Lira da Silva, Andréia Bianca Lira da 

Silva Franco, Aparecida Jesus Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 22.Diante de todo o exposto, presentes os requisitos legais, nos termos 

do art. 487, I do CPC, resolvendo o mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, adjudicando o imóvel urbano situado na Rua Raimundo Melo, s/n, 

quadra 09, lote 14, Bairro Jardim Araguaia, neste Município, matriculado 

sob o n. 10301, ao Requerente, servindo a presente sentença como título 

hábil à transcrição do domínio na Serventia Extrajudicial competente. 

23.Concedo às partes requeridas os benefícios da gratuidade da justiça, 

por conseguintes, deixou de condená-los ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios. 24.Certificado o trânsito em 

julgado, expeça-se a respectiva Carta de Adjudicação em favor do 

autor.25.Expeça-se o necessário. Após, PROCEDA-SE às baixas e 

anotações necessárias e ARQUIVE-SE com as cautelas de 

praxe.26.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 64095 Nr: 7120-95.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMPAMC PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME, 

Arnaldo Machado Cherulli, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA 

CHERULLI, Marlene Machado Cherulli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeanne Karla Ribeiro - 

OAB:8367/MT, Marcelo Augusto Borges - OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 VISTOS.

1. Defiro o pedido de fls. 442, de habilitação de crédito da Caixa 

Econômica Federal, devendo ser intimada de todos os atos constritivos a 

serem realizados no imóvel de matrícula nº 68.450 do Cartório do Registro 

de Imóveis do 2º Ofício de Cuiabá-MT.
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2. Certifique-se Sra. Gestora acerca do cumprimento da Carta Precatória 

expedida a 1ª Vara Cível Esp. De Falências, Recuperação Judicial de 

Cuiabá-MT.

3. INTIMEM-SE as partes acerca do teor desta decisão.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179405 Nr: 1408-46.2014.811.0004

 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: Eva Mota Bevilacqua

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 23. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial.24.Tendo em vista a sucumbência da parte requerente, 

CONDENO-A no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os 

quais FIXO em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento 

no art. 85,§2º, CPC.25.Considerando que a parte autora é beneficiária da 

justiça gratuita, SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, que 

somente poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado desta decisão, 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 da 

requerente (art. 98,§3º, CPC).26.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias.27.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.28.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289669 Nr: 12794-34.2018.811.0004

 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: Luciane Oliveira Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clinica Fêmina, Adelmo Ferreira Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Alves Canedo - 

OAB:22.542, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

 2. CITEM-SE os Requeridos, por carta precatória, nos endereços 

declinados na exordial, e os INTIMEM para a audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 17 DE DEZEMBRO DE 

2018, às 07h00min (HORARIO DE MATO GROSSO), nos termos do art. 

334, do CPC/2015. INTIME-SE a autora por meio de seu advogado.

 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 67790 Nr: 1309-23.2007.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, José 

Alves Piedade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waner Rosa Bailão - ME, Edilcimária Rodrigues 

Pimentel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 205 e, em cumprimento a decisão de fls. 193/194, procederei o 

arquivamento deste feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 156574 Nr: 8883-58.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Silva de Souza dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Cia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5.736

 S E N T E N Ç A. 1. Relatório. Trata-se de procedimento sumário de 

indenização de seguro “DPVAT” por invalidez permanente, posto que a 

parte autora sofreu lesão neurológica cognitiva comportamental alienante. 

Narra que não recebeu indenização administrativamente. Com a inicial, 

colacionou-se os documentos acostados às fls. 08/40. A conciliação 

restou infrutífera, a parte ré foi citada e apresentou contestação, fls. 

47/61, alegando preliminarmente a impossibilidade do pagamento do 

seguro em sede administrativa posto a ausência de pedido admisnitrativo e 

do laudo médico, requerendo a improcedência do pedido. Juntou 

documentos, fls. 62/100. Fora realizada perícia judicial e o laudo fora 

acostado em fls. 153/157 e complementado as fls. 167. É o relatório. 3. 

Dispositivo. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE 

AUTORA para condenar a requerida a promover a indenização no valor de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização pela 

invalidez decorrente do sinistro do qual foi vítima, sobre a qual incidirão 

juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir 

da data do sinistro. Condeno a requerida ao pagamento dos honorários do 

sr perito, indicado pelo mesmo em R$ 500.00 (quinhentos reais), devendo 

o valor ser depositado em 10 dias, sob pena de penhora de tais valores, 

posto que é verba alimentar do Sr. Perito. Havendo depósito, intime-se o Sr 

Perito para indicar conta bancária para a transferência do mesmo, com 

respectiva confecção do alvará. Condeno a parte ré ao pagamento de 

eventuais custas processuais remanescentes. Condeno ao pagamento de 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor dado 

a causa. Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246480 Nr: 3841-18.2017.811.0004

 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: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, Lene 

Araujo de Lima, Fabio Ohara Morita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kania Aiko Togoe Fernandes Gouveia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Stella Barbosa de 

Oliveira - OAB:145252;RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando que não houve o cumprimento da carta precatória 

expedida, conforme se vê às fls. 145/146, REDESIGNO a audiência de 

conciliação/mediação PARA O DIA 21 DE JANEIRO DE 2019, às 07h30min 

(HORARIO DE MATO GROSSO), a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), OFICIE-SE com urgência o 

Juízo deprecado e INTIME-SE a parte autora por meio do seu advogado.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 50805 Nr: 1187-78.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Pereira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos Araújo, André Márcio Oliver, 
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Robson Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Divino Pereira de Sousa - 

OAB:5830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461, Luceny Rodrigues Severino de Lima - OAB:GO 

13.988

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 343 e, nos termos do artigo 1.282 da CNGC, impulsiono os presentes 

autos para intimar pessoalmente o requerente, para dar prosseguimento 

ao feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207812 Nr: 8199-94.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Ferreira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Estradeiro Ltda, Rogerio Jesus 

Ribeiro, Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, Manoel Mazzutti Neto - OAB:16647/MT, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 27.Ante o exposto e tudo que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência da ação na forma manejada às fls. 138. Por consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

VIII do CPC/2015 tão somente quanto ao requerido ROGÉRIO JESUS 

RIBEIRO para excluí-lo do polo passivo da ação.28.RETIFIQUE-SE a capa 

dos autos.29.De outro norte, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva 

da demandada Transportes Estradeiro Ltda arguida às fls. 56. 

30.RECONHEÇO a conexão deste feito aos autos de cód. 181726, n° 

7973-26.2014.811.0004, em trâmite nesta Vara Cível, para regular 

processamento do feito, motivo pelo qual DETERMINO o apensamento dos 

autos.31.Ainda, ACOLHO a preliminar de defeito na representação 

processual da parte autora e DETERMINO a intimação da parte autora, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a representação 

processual no sentido seja confeccionada procuração a rogo e assinada 

por duas testemunhas, ante o analfabetismo do postulante, sob pena de 

extinção.32.Cumprido integralmente os itens anteriores e ao considerar 

que as partes não deduziram as provas que entendem necessárias a 

comprovação do alegado, INTIMEM-SE-AS para especificarem as provas 

que pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de preclusão.33. Após, voltem-me conclusos para 

análise.34.Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 187126 Nr: 7973-26.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Domingos dias Filho, Nilva Aparecida Martins de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio de Jesus Ribeiro, Transportes 

Estradeiro Ltda, Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanusa Ferreira de Sena 

Brandão - OAB:MT 17.339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaina Rossarolla Bando - 

OAB:OAB/MT-12.951, Manoel Mazzutti Neto - OAB:16647/MT

 DISPOSITIVO: 23.Diante de tudo que dos autos consta, REJEITO a 

preliminar de ilegitimidade passiva da demandada Transportes Estradeiro 

Ltda arguida às fls. 56. 24.RECONHEÇO a conexão deste feito ao 

processo de cód. 207812, n°8199-94.2015.811.0004, em trâmite nesta 

Vara Cível, motivo pelo qual DETERMINO o apensamento dos autos.25.Ao 

considerar que o requerido Rogério de Jesus Ribeiro é parte no polo 

passivo da ação e ainda não foi citado, DETERMINO a intimação da parte 

autora para, no para de 10 (dez) dias, informar endereço cabível para 

proceder o ato citatório ou, requer os meios necessários ao deslinde da 

ação, sob pena de não o fazendo incorrer na extinção do feito.26. Após, 

voltem-me conclusos para análise.27.Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278371 Nr: 6274-58.2018.811.0004

 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: Cláudia Rodrigues Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Mendonça Gonçalves, Ailton 

Gonçalves da Silva, Luiz Alberto de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:MT 15.260

 17.Diante do exposto, REVOGO a decisão de fls. 33/34v, no tocante à 

liminar deferida a parte autora, devendo a posse permanecer com o 

proprietário do bem. 18.DÊ-SE ciência desta decisão ao Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.19.INTIME-SE a requerente para impugnar as 

contestações apresentadas pelos réus. Após, venham-me os autos 

conclusos para saneamento. 20.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261409 Nr: 13870-30.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO TSERETSU

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Almeida Edelbluth - OAB:23177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernado Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14992-A, TAKECHI IUASSE - OAB:6113-A

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a informação trazida pelo requerido 

à fl. 58 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar 

o requerente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, querendo, se 

manifeste acerca de referida informação e requeira o que de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155126 Nr: 6905-46.2011.811.0004

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. Bevilacqua Júnior, Nilo Bevilacqua Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Jomavi de Rezende, Messilda Vitória 

Cabral Rezende, Espólio de José Francisco Gomes Lira, Jullye da Silva 

Lira, Dieyme da Silva Lira, Welen Nara Lira Aguiar, Laura da Silva Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex da Mata Rocha - 

OAB:MT 18.258-O, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AURÉLIO TEIXEIRA 

SANTOS, para devolução dos autos nº 6905-46.2011.811.0004, Protocolo 

155126, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50889 Nr: 1204-17.2005.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Jomavi de Rezende, Messilda Vitória Cabral 

Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Francisco Gomes Lira, Welen 

Nara Lira Aguiar, Jullye da Silva Lira, Dieyme da Silva Lira, Laura da Silva 

Lira

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AURÉLIO TEIXEIRA 
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SANTOS, para devolução dos autos nº 1204-17.2005.811.0004, Protocolo 

50889, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68579 Nr: 2115-58.2007.811.0004

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena da Assunção, Marco Aurélio de Martins 

Pinheiro, Eronides Fagundes de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Arthur Fagundes de Souza, 

Marlúcia Oliveira Souza Alves, Maria de Brito Souza, Minervina Maria de 

Souza, Maria Conceição de Souza, Adelino Oliveira Souza, MARIA 

HELENA GUIMARÃES, EDESIO F. DE SOUZA, NATALICE OLIVEIRA 

SOUZA, JOÃO LAZARO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: , - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Benedito da Silva - 

OAB:8511, Edson Silva de Camargo - OAB:2054, JUCYNIL RIBEIRO 

PEREIRA - OAB:4.107-MT, RAMILSON LUIZ CAMARGO SANTIAGO - 

OAB:2054/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S), para que efetue(m), 

no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 305,19 ( trezentos e cinco reais e dezenove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. Sentença. Fica cientificado de que 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento. Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192765 Nr: 12210-06.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alzira dos Santos Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Silva de Camargo - 

OAB:2054, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 3.971

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) AUTORA(S), para que efetue(m), no 

prazo de 05 (cinco) dias, a que foi condenado nos termos da r. Sentença. 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271043 Nr: 1651-48.2018.811.0004

 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: RWBS, RWBS, VSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT, Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

contestação de fls. 37/52, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266504 Nr: 17079-07.2017.811.0004

 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: Garcita Abadia Belem, Ubaldina Abadia Belem

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Madalena da Assunção - 

OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

informação de fls. 42 e contestação de fls. 45, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277541 Nr: 5775-74.2018.811.0004

 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: MdDSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Farias Santos de 

Almeida - OAB:MT 15.250-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Pugna primeiramente a inventariante pela reconsideração da 

decisão de que deferiu a venda dos bovinos com a condição do valor 

auferido do negócio jurídico ser depositado em juízo, bem como a 

determinação para que o INDEA adicione o nome da requerente na conta 

corrente de movimentação de animais bovinos.]No tocante à 

reconsideração pleiteada, mantenho a decisão pelos seus próprios 

fundamentos.Por outro lado, considerando a necessidade da 

movimentação de venda e administração dos bens pertencentes ao 

espólio, defiro a adição do nome da Sra. Maria Das Dores Santos de 

Almeida na conta corrente de movimentação de animais bovinos para 

emissão de Guia de Transporte Animal.Quanto ao pedido da conversão do 

procedimento judicial de inventário pelo extrajudicial, sem embargos dos 

entendimentos diversos, além da ausência de dispositivo legal que o 

autorize, de acordo com a Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Extrajudicial, especificamente no 

artigo 446, inciso I, é vedada a realização de inventário quando em 

testamento.Portanto, por haver no Estado de Mato Grosso norma 

regulamentadora de tal procedimento inviabilizando sua aplicação, forçoso 

é seu indeferimento.Assim, intime a inventariante para que dê 

prosseguimento ao inventário apresentando as primeira declarações, nos 

termos do artigo 620 do CPC.Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 09 de outubro de 2018.Carlos Augusto 

FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 165249 Nr: 7250-75.2012.811.0004

 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: Emilia Ribeiro de Souza, Emilia Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Rezende da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo Pereira da Silva - 
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OAB:12552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, fazer a 

requerente comparecer na Secretaria, a fim de assinar o Termo de Guarda 

expedido nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272085 Nr: 2347-84.2018.811.0004

 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: EAGdA, JFdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGDS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willor Rodrigues Feliciano - 

OAB:24074/GO, Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida - 

OAB:OAB/MT 12.025

 PROCESSO 2347-84.2018.811.0004 - CÓDIGO 272085

Vistos.

Tendo em vista que o defensor público titular da 2ª Defensoria, Dr. Carlos 

Eduardo Freitas de Souza, estará de licença médica no dia 04 de 

Setembro de 2018, redesigno a audiência de conciliação/mediação para o 

dia 31 de outubro de 2018, às 13h30min (MT).

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 03 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 118185 Nr: 182-46.1990.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BEMAT S/A - Secretária de Administração 

Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estância Dom Fernando Ltda, Maria Eloiza 

Engleitner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISE RABAIOLI SOUSA - 

OAB:MT 3.157

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Madalena da 

Assunção - OAB:MT 3.971

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA para, requerer 

o que for de direito em face do despacho proferido à fl. 62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 155903 Nr: 8019-20.2011.811.0004

 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: Joaquim Lázaro de Sousa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A, Eromar Barbosa Belém - OAB:7003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 8019-20.2011.811.0004 (CÓDIGO: 155903)

Vistos.

Acerca da certidão de fls.197, noticiando a inércia do executado, diga o 

autor.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 17 de outubro de 2018.

 CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 118185 Nr: 182-46.1990.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BEMAT S/A - Secretária de Administração 

Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estância Dom Fernando Ltda, Maria Eloiza 

Engleitner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISE RABAIOLI SOUSA - 

OAB:MT 3.157

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Madalena da 

Assunção - OAB:MT 3.971

 VISTOS.

Considerando que houve a quitação da dívida, com a extinção do feito, 

bem como fora feito o pedido de baixa da penhora efetuada, ficam os 

executados ao encargo dos devidos emolumentos.

Assim, acerca das informações de fls. 57/59, diga à executada.

Após, remetam-se os autos ao arquivo observando as cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 118185 Nr: 182-46.1990.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BEMAT S/A - Secretária de Administração 

Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estância Dom Fernando Ltda, Maria Eloiza 

Engleitner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISE RABAIOLI SOUSA - 

OAB:MT 3.157

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Madalena da 

Assunção - OAB:MT 3.971

 Vistos em Correição.

1. Trata-se de Feito extinto a mais de 25 anos, todavia, restou pendente a 

baixa do gravame contido na matrículo do impovel dado em garantia.

2. Denota-se que quando da extinção da ação, determinou-se a baixa no 

arresto efetuado por este Juízo, porém a hipoteca legal permaneceu 

gravada, em que pese a notícia da quitação do débito pelos executados e 

extinção do feito as fls. 34.

3. Sendo assim, determino que seja Oficiado ao Cartório de Registro de 

Imóveis para que proceda com a baixa do gravame hipotecário, que 

consta no R-13 da matrícula 11.652, protocolo 72.568.

4. Após, tornem os autos ao arquivo.

5. Eventuais custas pelo executado.

Intime-se, cumpra-se, expedindo o necessário.

 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

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, PARA FORNECER OS DADOS 

BANCÁRIOS , PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ JUDICIAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 280959 Nr: 7742-57.2018.811.0004

 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: Claudio Marcelo Lucas de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Cartório de Registro 

de Imóveis - CRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jozilene do Santos Guimarães 
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- OAB:151347/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, conforme preceitua o artigo 321 do Código de 

Processo Civil, devendo acostar ao feito comprovação de recolhimento de 

custas e taxas judiciais, sob a pena de indeferimento do pedido.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 277205 Nr: 5542-77.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Augusto da Silva, Rithielly Borges dos 

Santos, Cemir Cardoso Lima Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Sentença Autos nº 542-77.2018.811.0004 (cód. 277205) 3. Dispositivo a) 

Condeno os denunciados Rithielly Borges dos Santos e Cemir Cardoso 

Lima Filho como incurso na sanção do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, 

aplicando-lhe, a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, inicialmente no 

regime semiaberto (art. 33, § 2°, alínea ‘b’, CP), com direito de recorrer em 

liberdade; b) Condeno os denunciados Rithielly Borges dos Santos e Cemir 

Cardoso Lima Filho ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas, na 

razão de 1/30 do salário mínimo o dia-multa; c) Condeno o denunciado 

José Augusto da Silva como incurso na sanção do art. 33, caput, §4º, da 

Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de 

reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente aberto (art. 33, § 2°, alínea 

‘c’, CP), substituindo a pena em restritiva de liberdade para uma prestação 

pecuniária (art. 43, inc. I, c/c art. 45, § 1º, ambos do CP), no montante de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e interdição temporária de direito a ser 

definida pelo Juízo da Execução Penal; d) Expeça-se alvará de soltura em 

favor do denunciado José Augusto da Silva, com cláusula se por al; e) 

Custas pelos réus; f) Condeno o denunciado José Augusto da Silva ao 

pagamento de 168 dias multa, na razão de 1/30 do salário mínimo o 

dia-multa; (...) Barra do Garças/MT, 17.10.2018 Augusta Prutchansky 

Martins Gomes Negrão Nogueira Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 213900 Nr: 11816-62.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilmar Cordeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nemias Batista Pereira - 

OAB:MT 4.544-B

 CERTIDÃO

Conforme a CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do último Cálculo de 

Liquidação de Pena efetuado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 269633 Nr: 763-79.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dennis Alberto Soares e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166, Pablo Leonardo Cantuário de Abreu - 

OAB:21440/MT

 Decisão Autos de cód. 269633 Expeça-se alvará de autorização para o 

cumprimento da pena em regime semiaberto. No ato do cumprimento do 

alvará de autorização o Oficial de Justiça deverá indagar o reeducando se 

irá residir nesta cidade, declinando seu endereço. Caso o reeducando 

manifeste interesse em residir em outra comarca do Estado de Mato 

Grosso, remeta-se o presente executivo àquela urbe, independentemente 

de nova conclusão. Elabore-se novo cálculo, com data-base em 

12.10.2018, alterando o regime para o semiaberto. Intime-se. Cumpra-se. 

Barra do Garças, 17.10.2018 Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão 

Nogueira Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 197802 Nr: 2376-42.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 CERTIDÃO

Conforme a CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do último Cálculo de 

Liquidação de Pena efetuado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 163349 Nr: 4829-15.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adnilton dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão Autos nº 163349 Expeça-se alvará de autorização para o 

cumprimento da pena em regime semiaberto. No ato do cumprimento do 

alvará de autorização o Oficial de Justiça deverá indagar o reeducando se 

irá residir nesta cidade, declinando seu endereço. Caso o reeducando 

manifeste interesse em residir em outra comarca do Estado de Mato 

Grosso, remeta-se o presente executivo àquela urbe, independentemente 

de nova conclusão. Elabore-se novo cálculo, com data-base em 

17.10.2018, alterando o regime para o semiaberto. Incabível indulto, uma 

vez que a soma das penas privativas de liberdade ultrapassam o limite de 

08 (oito) anos, previsto no art.1º, inciso I, do Decreto nº 9.246/17. 

Intime-se. Cumpra-se. Barra do Garças, 17.10.2018 Augusta Prutchansky 

Martins Gomes Negrão Nogueira Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 175664 Nr: 9429-45.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magno Felix da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho 

Lima - OAB:18.256

 CERTIDÃO

Conforme a CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do último Cálculo de 

Liquidação de Pena efetuado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 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

 Decisão

Autos de cód. 249818

1) Relatório

Trata-se de Ação Penal distribuída na 1ª Vara Criminal da Comarca de 

Barra do Garças/MT, tendo como réus Felipe Alves Lima, nascido em 
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13.03.1990, filho de Maristela Alves Miranda e Lourival Bonifácio de Lima, 

e Carlos Leandro Leão Dias, nascido em 24.04.1995, filho de Antônio 

Carlos Rodrigues Dias e Simone do Rosário Leão, incursos, em tese, no 

delito tipificado no art. 121, §2°, inciso III (asfixia) e V (ocultar crimes), c/c 

art. 211, c/c art. 155, §4º, inciso IV, na forma do artigo 69, ambos do CP, 

em desfavor da vítima Cláudio Sergio de Andrade Lima.

A denúncia foi recebida em 26.02.2018 (fl.357).

O acusado Felipe Alves Lima foi citado em 18.09.2018 (fl.375), e 

apresentou resposta à acusação em fls.377/378.

2) Do desmembramento do processo

Ao compulsar os autos, verifica-se pendente o cumprimento da carta 

precatória expedida ao juízo da Comarca de Catalão-GO, com a finalidade 

de citação e cumprimento de mandado de prisão em desfavor do acusado 

Carlos Leandro Leão Dias.

Considerando que o único preso provisoriamente é o réu Felipe Alves 

Lima, o qual já foi citado e já apresentou resposta à acusação, visando o 

não prolongamento da prisão provisória, determino o desmembramento do 

processo quanto ao acusado Carlos Leandro Leão Dias, nos termos do 

art. 80, do CPP

3) Da análise da resposta

O acusado Felipe Alves Lima, por intermédio de defesa técnica 

constituída, apresentou resposta à acusação em fl.377/378, 

reservando-se no direito de analisar o mérito em momento oportuno.

 Não alegadas preliminares, questões de mérito (art. 397, do CPP), não é o 

caso de absolvição sumária.

 4) Dispositivo

a) Determino o desmembramento do processo quanto ao acusado Carlos 

Leandro Leão Dias, nos termos do art. 80, do CPP;

b) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07.12.2018 às 

14h30min;

c) Intimem-se;

d) Cumpra-se;

Barra do Garças, 17.10.2018

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 198946 Nr: 3083-10.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 198946

 1) Diante da preclusão da pronúncia de fls.203/210, certificada em fl.243, 

vistas ao Ministério Público e à Defesa para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 05 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligência, conforme art.422, do CPP.

2) Após, conclusos para o disposto no art.423, do CPP.

3) Cumpra-se.

 Barra do Garças- MT, 17.10.2018

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.: 179543 Nr: 1526-22.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dyhego Antônio Ribeiro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Moura Nascimento - 

OAB:19048, Sidney Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 Intimação do advogado do réu para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar as alegações finais nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 228041 Nr: 7761-34.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Cardoso Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599

 Vistos, em correição.

1. Não verificados os casos de rejeição liminar previsto no art. 395 do 

CPP, recebo a denúncia em desfavor de VALTER CARDOSO BARBOSA, 

dando-o como incurso no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Cite-se o autor do fato e intime-o para comparecer a audiência de 

proposta de suspensão condicional do processo que designo para o dia 

06/11/2018 às 13:30 horas, (horário oficial de Cuiabá/MT) devendo 

comparecer na presente audiência acompanhada de advogado, pois, caso 

não compareça acompanhada de defensor, ser-lhe à constituído o ilustre 

Defensor Público que oficia nesta Comarca.

3. Defiro o requerimento ministerial em relação aos antecedentes criminais.

4. Comunique-se o recebimento da presente ao Distribuidor e ao Instituto 

de Identificação (artigo 1.373, inciso III, da CNGC).

Intimem-se e se cumpra.

Barra do Garças/MT, 14 de agosto de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-33.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FERRAZ CANDIDO (REQUERENTE)

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE LAMUNIER ALEXANDRE MONGELLI (ADVOGADO(A))

LS PUBLICACOES EIRELI (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$ 206,40, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação nos órgãos de proteção ao crédito, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER (ADVOGADO(A))

ROMARIO SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA (ADVOGADO(A))

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (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 nos órgãos de proteção ao crédito, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000742-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

VALTER ROSA DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 150,00, 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: 1001754-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SABINO DA LUZ (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 137,76, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001419-19.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ABADIA MARIA DE NEVES (REQUERENTE)

JOAO BATISTA ALVES BEZERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

03/12/2018, às 12h20min (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - 

MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000984-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS (ADVOGADO(A))

MONICA MATOS PERES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

03/12/2018, às 12h40min (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - 

MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001668-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS (ADVOGADO(A))

CELIO AZAMBUJA ALMEIDA ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

09/11/2018, às 14h20min (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - 

MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001409-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAZILENE DOS REIS BARBOSA (REQUERIDO)

ELISABETH MARTINS FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA, POR MEIO DE SEU ADVOGADO(A) 

para comparacer na sede desta Vara Especializada dos Juizados 

Especiais, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de retirar o documento/cédula 

original de CRV-CRLV em nome de Dazilene dos Reis Barbosa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

WALMIR ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

03/12/2018, às 13h20min (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - 

MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001730-10.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

21/11/2018, às 16h20min (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - 

MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001077-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

HUGO GOMES EFIGENIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

03/12/2018, às 13h40min (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - 

MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010594-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EVANGELISTA GOMES (EXEQUENTE)

ERIN LEONEL VILELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o débito no valor de R$ 8.904,58 (oito mil novecentos e quatro reais e 

cinquenta e oito centavos), 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 
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Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001629-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LUCIANO ELAN ALVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. Sentença. 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: 1001849-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES (ADVOGADO(A))

ANANITE CALDEIRA PFEIFER (REQUERENTE)

DANIEL DA SILVA CASTILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o débito, conforme calculo da parte exequente (Id. 16011432) 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: 8011053-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DELMONDES BARRETO (REQUERENTE)

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES (ADVOGADO(A))

 

Autos n.º 8011053-51.2017.811.0004 Pólo ativo: ANDRESSA DELMONDES 

BARRETO Pólo Passivo: LUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO Dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1 PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355 I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS, onde aduz em resumo 

a parte autora que alugou um imóvel da ré, onde deveria fazer a 

transferência da Unidade de Consumo de energia elétrica para seu nome, 

e assim o fez. No entanto, certo mês ao ter suspenso seu fornecimento de 

energia dirigiu-se a reclamada onde informaram que sua unidade pertencia 

a sua vizinha, e por ter sido a reclamada que indicou numero incorreto da 

UC deve ser responsabilizada pelo prejuízo da parte autora. Na 

contestação, a parte reclamada aduz que não tem responsabilidade com 

os fatos suscitados pela parte autora, sendo que se existe alguma 

empresa responsável é a própria fornecedora de energia que não efetuou 

as devidas observações no momento da transferência. Pois bem, em 

analise aos fatos e documentos anexados ao processo, verifico que a 

parte autora não comprova a existência de outra unidade consumidora em 

seu nome, e tampouco apresenta qualquer documento licito, como laudo 

ou declaração de que a unidade de consumo estava incorreta. No caso, 

ainda que estivessem trocadas as unidade de consumo evidente que a 

reclamada não teria responsabilidade com o ocorrido visto que também 

estaria sendo lesada pela reclamada, sendo assim, os pedidos da parte 

autora não podem ser acolhidos. 4.DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001575-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO MENESES OLIVEIRA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-51.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BATISTA BEZERRA MELO (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

03/12/2018, às 14h (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - MT, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010915-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MARIA OLIVEIRA SANTOS (EXEQUENTE)

ERIN LEONEL VILELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

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

 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o débito no valor de R$ 2.480,97 (dois mil quatrocentos e oitenta reais e 

noventa e sete centavos), 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: 1001416-64.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES BEZERRA (ADVOGADO(A))

ABADIA MARIA DE NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

03/12/2018, às 14h20min (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - 

MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

THAYANNE GABRIELLY RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

03/12/2018, às 14h40min (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - 

MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000985-30.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CLEBER VALTER PORTO DE PAULO 96048417187 (REQUERENTE)

RAFAEL RABAIOLI RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

03/12/2018, às 15h (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - MT, 

sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000985-30.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CLEBER VALTER PORTO DE PAULO 96048417187 (REQUERENTE)

RAFAEL RABAIOLI RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

03/12/2018, às 15h (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - MT, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001731-92.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ANTONIO DE FREITAS (REQUERENTE)

CARLA VENTURINE ESTEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

21/11/2018, às 16h40min (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - 

MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001343-92.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE ROSA DE ALENCAR (REQUERENTE)

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL DUARTE DA COSTA BARROS (REQUERIDO)

JAVEL VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

03/12/2018, às 15h20min (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - 

MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001659-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CANDIDO DA SILVA (AUTOR(A))

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM ANDRADE COSTA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

07/11/2018, às 14h40min (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - 

MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001776-96.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA E DIAS ETIQUETAS LTDA -ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VLOMIR LUCAS SILVA SANTOLIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001771-74.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELOIDE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A 

vestibular está devidamente acompanhada de título executivo e 

demonstrativo atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos 

específicos preconizados pelo artigo 614 do Diploma Processual Civil, não 
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sendo caso de se aplicar o art. 616 do mesmo codex, razão pela qual 

recebo a presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 

3. DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à 

citação pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para 

efetuar o pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto 

e integral pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da 

execução por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 

794, inciso I, c/c o art. 795, ambos do CPC. 4. Por outro lado, não havendo 

o pagamento da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente 

parcial, igualmente promova a conclusão dos autos para utilização dos 

sistemas on-line colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a 

penhora por meio de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 

5. Expeça-se o necessário. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000631-05.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (REQUERENTE)

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Diante da petição de ID nº 14270518, na qual se requer a 

expedição de novo mandado para citar a ré no endereço constante nos 

autos, DETERMINO à Secretaria do Juizado Especial Cível que agende 

novamente audiência de tentativa de conciliação, nos moldes do art. 16 da 

Lei 9.099/1995 (LJESP). 2- Proceda à citação pessoal da parte requerida - 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 3- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 5- Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por 

analogia, do art. 277 do CPC), consignando em seu bojo nossas 

homenagens. 7- Expeça-se o necessário. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000629-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA ANDREIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Diante da petição de ID nº 14270965, na qual se requer a 

expedição de novo mandado para citar a ré no endereço constante na 

exordial, DETERMINO à Secretaria do Juizado Especial Cível que agende 

novamente audiência de tentativa de conciliação, nos moldes do art. 16 da 

Lei 9.099/1995 (LJESP). 2- Proceda à citação pessoal da parte requerida - 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 3- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 5- Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por 

analogia, do art. 277 do CPC), consignando em seu bojo nossas 

homenagens. 7- Expeça-se o necessário. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012476-80.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANNIELE VALADARES TAVARES (REQUERENTE)

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR PEREIRA FEITOZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001132-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

DALVA OLIVEIRA DE LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-86.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LUIS BARBOSA SENA (REQUERENTE)

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO ARTUR GOMES (REQUERIDO)

EMANUEL GOMES (REQUERIDO)

A D CAMPOSUL AGRICOLA LTDA - ME (REQUERIDO)

ANTONIO AUGUSTO GOMES (REQUERIDO)

ALEXANDRE GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Diante da petição de ID nº 15384970, na qual se requer a 

expedição de mandado para citar a parte ré no novo endereço indicado, 

DETERMINO à Secretaria do Juizado Especial Cível que agende novamente 

audiência de tentativa de conciliação, nos moldes do art. 16 da Lei 

9.099/1995 (LJESP). 2- Proceda à citação pessoal da parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 
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comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 3- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 5- Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por 

analogia, do art. 277 do CPC), consignando em seu bojo nossas 

homenagens. 7- Expeça-se o necessário. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010338-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL PALACIO PELAEZ CARVALHO NETO (REQUERENTE)

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de execução judicial, onde ocorreu o pagamento 

parcial da dívida, razão pela qual a advogada que defende os interesses 

da parte exequente requereu a transferência do numerário para conta 

bancária por ela indicada na petição de ID nº 15106132. 2. DEFIRO o 

pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as providências 

necessárias para expedição de alvará em nome da parte autora, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta indicada nos 

autos. 3. Intime-se a parte executada em relação a liquidação do valor 

remanescente no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%, após 

retornem-me conclusos os autos para utilização dos sistemas online. 4. 

Expeça-se o necessário. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001712-86.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LENUZIA BARBOSA MIRANDA (REQUERENTE)

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO 

ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Tendo em vista tratar-se de requerimento de alvará relativo 

ao PIS, FGTS e resíduos nas contas do Banco do Brasil e no SICOOB de 

titular já falecido, o que independe de inventário nos termos da Lei 

6.858/1980 c/c 666 do CPC, resta flagrante a competência da Justiça 

Estadual, nos termos da Súmula 161 do STJ. 2. Assim sendo e 

observando que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual 

Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 319, 320, não 

sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do CPC e não estando patente à 

falta das condições da ação e a ausência dos pressupostos processuais, 

recebo a presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 

3. Vista ao representante do Ministério Público. 4. Após manifestação do 

MP, faça conclusos para sentença, na hipótese do parecer favorável, ou 

eventual cota asseverando não ser causa que reclame a participação do 

parquet. Havendo pedido para produção de eventual diligência, desde já 

intime a parte autora para realizá-la, caso seja da sua incumbência, ou 

promova a conclusão se depender de prévia manifestação judicial. 5. 

Intime-se. 6. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001303-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ZELIA PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001706-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLYNY LOPES DOS SANTOS (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte nos autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de 

água, energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a 

data do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial, vez que são 

vários autores e há apenas um comprovante. Desde já saliento que 

singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, culminando 

na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Transcorrido o lapso temporal 

alhures grafado, faça conclusos. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001777-81.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Após compulsar detidamente os autos, observo que na inicial há a 

necessidade de esclarecimento se não houve o reajuste da remuneração 

apenas do autor ou se afetou todos os outros servidores. 2. Desse modo, 

antes da análise do pedido de tutela de urgência, determino emenda à 

inicial, com fundamento no art. 321 do CPC, para que esclareça quanto ao 

não reajuste da remuneração do autor e dos demais servidores. 3. 

DETERMINO a imediata suspensão da audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001783-88.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TAIRINE ARRUDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CLAUDINO BORTOLANZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 
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deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta fica caracterizada pois a autora 

sustenta que realizou matrícula junto a ré no dia 29/08/2017, todavia, lhe 

foi cobrada a mensalidade referente aos meses de agosto e de setembro. 

Demonstra que foi ao Procon para solucionar o problema, visto sequer ter 

tido aulas no mês de agosto, mas não houve acordo. A ré negativou o 

nome da autora. Via telefone realizaram acordo em que a autora pagou a 

importância de R$ 349,62 (trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e 

dois centavos) para liquidar a dívida. Entretanto, demonstra que seu nome 

continua restrito, conforme comprovante acostado. No que tange ao 

requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo 

simples fato de que há na presente rusga elementos que evidenciam que 

houve a inscrição e manutenção indevida pela ré do nome do demandante 

nos órgãos de restrições ao crédito, causando gravames de ordem 

pessoal e moral a este. O perigo da demora exsurge no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a 

reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em 

constante ameaça de sofrer constrangimentos, vez que seu nome está 

restrito por uma dívida que já foi paga, cabendo destacar que a delonga na 

entrega da medida postulada poderá acarretar segundo dito alhures, 

prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao fumus boni 

juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do Requerente 

por conta da conduta do requerido, consoante explanação na vestibular. 

No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a 

tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte autora 

no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo ante 

que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 
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encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Tendo a audiência de tentativa 

de conciliação já sido aprazada, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) 

requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 12- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13- 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14- Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 

(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15- 

Expeça-se o necessário. 16- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001779-51.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA LOURENCO SILVA (ADVOGADO(A))

ADELICIA MARTINS DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

concerne à probabilidade do direito, esta fica caracterizada visto a parte 

autora alegar que contratou a assinatura da revista Abril com a ré, cujo 

prazo de 02 (dois) anos findou em 2009. Tendo cancelado o serviço após 

tal período. Colacionou aos autos comprovantes de que ainda estão sendo 

realizados descontos em seu cartão de crédito, referentes ao contrato 

cancelado. No que tange ao requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que os referidos descontos mensais realizados 

após o cancelamento do contrato colocam em risco a saúde financeira da 

parte autora. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a 

extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a reclamante 

acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante 

ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da pretensa prática 

indevida do requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, 

cabendo destacar que a delonga na entrega da medida postulada poderá 

acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No 

que se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo 

direito já lesado do Requerente por conta da conduta do requerido, 

consoante explanação na vestibular. No tocante ao requisito da 

reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus 

da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em 

um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 

disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 

menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá provimento. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 

ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 55 de 652



JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que as 

regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo a TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de que a ré se abstenha de 

realizar descontos mensais no cartão de crédito da autora referentes a 

contratação da revista Abril, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de 

majoração em caso de necessidade. 8- DEFIRO a parte autora os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 9- Tendo a 

audiência de tentativa de conciliação já sido aprazada, proceda à citação 

pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 

(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14- 

Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001778-66.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA LUZIA DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta fica caracterizada pois a autora 

sustenta que realizou negociação de seu débito com a ré em 12 (doze) 

parcelas de R$ 137,02 (cento e trinta e sete reais e dois centavos), visto 

não conseguir arcar com a importância total de R$ 744,78 (setecentos e 

quarenta e oito reais e setenta e oito centavos), pois realiza tratamento de 

saúde. Todavia, demonstra que recebeu a fatura com vencimento em 

10/12/2017 no valor de R$ 1.085,99 (mil e oitenta e cinco reais e noventa e 

nove centavos). Ante o não pagamento, a ré negativou seu nome. No que 

tange ao requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente 

pelo simples fato de que há na presente rusga elementos que evidenciam 

que houve a inscrição e manutenção indevida pela ré do nome do 

demandante nos órgãos de restrições ao crédito, causando gravames de 

ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora exsurge no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a 

reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em 

constante ameaça de sofrer constrangimentos, cabendo destacar que a 

delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo dito 

alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao fumus 

boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 
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próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Tendo a audiência de tentativa 

de conciliação já sido aprazada, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) 

requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 12- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13- 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14- Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 

(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15- 

Expeça-se o necessário. 16- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002023-14.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE MORAES RODRIGUES (REQUERENTE)

RODRIGO XAVIER GUIMARAES (ADVOGADO(A))

MARIANA DE SOUSA ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta fica caracterizada pois o autor 

sustenta que teve seu nome negativado pela ré, na importância de R$ 

170,71 (cento e setenta reais e setenta e um centavos), devido a um 

antigo contrato do ano de 2015, devidamente cancelado, sendo que 

posteriormente migrou para o Oi pré-pago. Entrou em contato com a ré 

para contestar as cobranças, porém não obteve êxito. No que tange ao 

requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo 

simples fato de que há na presente rusga elementos que evidenciam que 

houve a inscrição e manutenção indevida pela ré do nome do demandante 

nos órgãos de restrições ao crédito, causando gravames de ordem 

pessoal e moral a este. O perigo da demora exsurge no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a 

reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em 

constante ameaça de sofrer constrangimentos, vez que seu nome está 

restrito por uma fatura de um plano celular que foi cancelado no ano de 

2015, responsável por restringir seu crédito no comércio, cabendo 

destacar que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar 

segundo dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se 

refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já 

lesado do Requerente por conta da conduta do requerido, consoante 

explanação na vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de 

fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter 

faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, além de 

ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com 

a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 
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sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001781-21.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADAUTO GOMES SIQUEIRA (REQUERENTE)

ELMA GERMANO GONCALVES SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA APARECIDA GONSALVES (REQUERIDO)

ANTONIO ALVES MONTEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000883-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO SOUZA PAULINO (ADVOGADO(A))

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERIDO)

ALIANDRE DE SOUZA DIAS (REQUERIDO)

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERIDO)

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Diante da petição de ID nº 15871523, DETERMINO à 

Secretaria do Juizado Especial Cível que agende novamente audiência de 

tentativa de conciliação, nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 (LJESP). 

2- Proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada 

pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 277 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 7- Expeça-se o 

necessário. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010301-50.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES (ADVOGADO(A))

WERGUITON RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

VITCOSKI, SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS (ADVOGADO(A))

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL (ADVOGADO(A))

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXECUTADO)

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte executada para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- INTIME-SE a parte autora para, no mesmo prazo, 

apresentar cálculo atualizado da dívida, viabilizando assim a constrição de 

ativos financeiros, vez que a petição anterior passou ao largo do tema. Na 

mesma oportunidade deverá informar o CPF das partes executadas, caso 

seja divergente do que consta cadastro no sistema. 3- Exaurido o lapso 

temporal concedido, com ou sem manifestação, faça conclusos. 4- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010318-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ELIZA HEINEM (REQUERENTE)

ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

LETICIA AZEVEDO BRAZ (ADVOGADO(A))

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013046-66.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011249-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL FRANCISCO CARVALHO (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

GUSTAVO FERNANDES MUNIZ DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

CBSM - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES DE MARKETING 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010680-54.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS (ADVOGADO(A))

GUILHERME HORTALINO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

TUILI DE ABREU FREITAS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

CIELO S.A. (REQUERIDO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013074-34.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA APARECIDA SOARES DA COSTA (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO DAL BOSCO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012192-77.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA RENATA RESENDE FEITOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO BALDUINO LOPES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012727-98.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR GALDINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ SILVEIRA MENEZES (ADVOGADO(A))

J. M. GURGEL - EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011872-90.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN HUGO DE CARVALHO MACHADO (EXEQUENTE)

TAMIRIS JESIELI DE CARVALHO MACHADO (EXEQUENTE)

ALLESSANDRA BLOSFELD AGUIAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA AZEVEDO BRAZ (ADVOGADO(A))

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000933-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARICE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011449-62.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

EVESLANE RODRIGUES LUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 60 de 652



 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010876-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO MODESTO CANDIDO (REQUERENTE)

PABLO CARVALHO DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010512-52.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSON GONCALVES MENDES (ADVOGADO(A))

VILMA APARECIDA VIEIRA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE SOUSA PAVAO (ADVOGADO(A))

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012997-25.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

M. L. COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS ASSUNCAO NUNES (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o valor executado e insere no conceito de pequeno valor, 

não havendo como se olvidar do que preconiza o art. 100, § 3º, da Cártula 

Magna c/c art. 87 do ADCT, pois com o advento da Lei nº 10.259/2001 as 

obrigações de pequeno valor passaram a ser definidas - para fins do 

indigitado art. 100, § 3º - pelo mesmo parâmetro estabelecido como limite 

para a competência dos Juizados Especiais Federais (60 salários 

mínimos), razão pela qual DETERMINO a escrivania que expeça oficio 

requisitório de pequeno valor, observando as instruções normativas e os 

formulários emanados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

2. Antes da expedição do ofício acima, deverá a Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso ser intimada para se manifestar quanto aos 

cálculos no prazo de 30 (trinta) dias. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000330-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILSA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

ERIN LEONEL VILELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em análise aos autos, verifico que, por lapso, ocorreu erro no 

despacho identificada no ID de nº 15351158 no que tange ao seu 

conteúdo, eis porque, chamo o feito à ordem para promover a sua 

retificação, passando a mesma a ter a seguinte redação: Vistos. “Verifico 

que o valor executado e insere no conceito de pequeno valor, não 

havendo como se olvidar do que preconiza o art. 100, § 3º, da Cártula 

Magna c/c art. 87 do ADCT, pois com o advento da Lei nº 10.259/2001 as 

obrigações de pequeno valor passaram a ser definidas - para fins do 

indigitado art. 100, § 3º - pelo mesmo parâmetro estabelecido como limite 

para a competência dos Juizados Especiais Federais (60 salários 

mínimos), razão pela qual DETERMINO a escrivania que expeça oficio 

requisitório de pequeno valor, observando as instruções normativas e os 

formulários emanados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Antes da expedição do ofício acima, deverá a Fazenda Pública do Estado 

de Mato Grosso ser intimada para se manifestar quanto aos cálculos no 

prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se. Cumpra-se.” 2- Intime-se. 3- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001789-95.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENE SALES DA SILVA (REQUERENTE)

GABRIEL LUIZ ESTEVES (ADVOGADO(A))

CARLA VENTURINE ESTEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta fica caracterizada pois a autora 

sustenta que teve seu nome negativado pela ré, na importância de R$ 

211,22 (duzentos e onze reais e vinte e dois centavos), devido a uma 

compra parcelada efetuada junto a primeira requerida. Entretanto, juntou 

aos autos o comprovante de quitação total do débito de R$ 1.937,00 (mil, 

novecentos e trinta e sete reais). Embora tenha adimplido com o débito, 

teve seu nome restrito nos órgãos de proteção pela segunda ré. No que 

tange ao requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente 

pelo simples fato de que há na presente rusga elementos que evidenciam 

que houve a inscrição e manutenção indevida pela ré do nome do 

demandante nos órgãos de restrições ao crédito, causando gravames de 

ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora exsurge no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a 
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reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em 

constante ameaça de sofrer constrangimentos, vez que seu nome está 

restrito por um débito que está pago, responsável por restringir seu 

crédito no comércio, cabendo destacar que a delonga na entrega da 

medida postulada poderá acarretar segundo dito alhures, prejuízos de 

ordem financeira àquele. No que se refere ao fumus boni juris, este pode 

ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do Requerente por conta da 

conduta do requerido, consoante explanação na vestibular. No tocante ao 

requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, 

porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida 

poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na 

demanda, além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que 

vier a suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do 

ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 

constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para 

o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em consonância com o 

disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma 

subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não 

definiu o momento processual adequado para apreciação da inversão 

probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até 

uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente 

tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao 

passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- Visando o 

resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e 

SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Tendo a audiência de tentativa 

de conciliação já sido aprazada, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) 

requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 12- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13- 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14- Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 
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com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 

(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15- 

Expeça-se o necessário. 16- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010795-75.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELEIA MOREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011788-21.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (EXECUTADO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA BEATRIZ DA SILVA XAVIER (EXEQUENTE)

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000748-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CRISTINA FIALHO CLEMENTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 63 de 652



embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010811-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAKADESH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS COSMETICOS E HIGIENE 

PESSOAL - EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Grazziely Barros do Prado (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA NERY TINOCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011452-85.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIZETH PROCOPIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT (ADVOGADO(A))

JUBEL MARCOS DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010992-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PHELIPE VALOES QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002222-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LEITE DE SALES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010430-89.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

JOSE ALVES DE SOUSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LELIS BENTO DE RESENDE (ADVOGADO(A))

OSNI PAULO GUERREIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002002-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FRAGA GUIMARAES E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)
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CLEVER CARMO SILVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE DO NASCIMENTO SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012245-87.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LAZARO BORGES DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011147-09.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

APOENA CAMERINO DE AZEVEDO (ADVOGADO(A))

SANDER NEVES DE JESUS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL (ADVOGADO(A))

LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA (EXECUTADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011361-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO FERREIRA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 
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do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000855-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se as partes quanto à penhora realizada. 2- Após, faça os autos 

conclusos para deliberação acerca da transferência dos valores 

constritos. 3- Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010978-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO ANTILLON CARVALHO FERREIRA (REQUERENTE)

ELIANE BECK (ADVOGADO(A))

MARCIO MORAES LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS (ADVOGADO(A))

POLO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012272-36.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY DAS DORES BARBOSA SOUZA (EXEQUENTE)

ANA MARIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINA APARECIDA DE MEIRELES MEDRADO (EXECUTADO)

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 
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não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012895-03.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (EXEQUENTE)

ROSANA DA SILVA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILDO NERY DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012077-56.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA CANDIDA PEREIRA (REQUERENTE)

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAURINDA MARIA R. DA SILVA FREITAS (REQUERIDO)

EDSON AZOLINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001744-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. RODRIGUES DE ALMEIDA - ME (EXEQUENTE)

MARISSOL GOMES PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA ANDREIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010231-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PCL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATIA DIAS FERREIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando parcialmente 

frutífera a utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, 

necessário se faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. 

Registro que uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário 

infiel, as execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do 

bem por parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui 

preconizada, conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, 

caso o digno oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de 
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satisfazer a dívida, deverá removê-los para o depósito judicial desta 

comarca. Na hipótese da remoção implicar em despesas para o transporte 

dos bens, deverão elas ser arcadas pela parte autora, contudo de 

imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, 

ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. Assim sendo, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial 

de justiça proceder à penhora e remoção de tantos bens quantos bastem 

para amortização da dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do 

CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada 

pretende dá-los como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não 

encontrar-se quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do 

feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de 

justiça descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência 

ou estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso 

de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for 

o caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001527-48.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA MONTEIRO DUARTE HELRIGHEL SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Diante da petição de ID nº 15869642, a qual informa que a 

parte autora não foi intimada para comparecer na solenidade, DETERMINO 

à Secretaria do Juizado Especial Cível que agende novamente audiência 

de tentativa de conciliação, nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 

(LJESP). 2- Proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de 

conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 277 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 7- Expeça-se o 

necessário. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002225-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA RODRIGUES SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011262-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA BENTO DE MATOS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUMAR VIEIRA SIMOES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002013-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FRAGA GUIMARAES E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

CLEVER CARMO SILVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA SOUSA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012405-78.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDSINOMAR MACIEL GONCALVES (EXEQUENTE)

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOMAR ALVES CORDEIRO - ME (EXECUTADO)

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se despacho exarado no ID de nº 14623538 em seu 

inteiro teor. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001622-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NL SENTINELLO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAN-SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS E MARMORES LTDA 

(REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em análise aos autos, verifico que, por lapso, ocorreu erro nos itens 3 e 

4 da decisão identificada no ID de nº 15351158 no que tange ao seu 

conteúdo, eis porque, chamo o feito à ordem para promover a sua 

retificação, passando a mesma a ter a seguinte redação: Vistos. “3 - Face 

ao exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, 

concedo initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que 

toca ao pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto 

aos órgãos de proteção ao crédito e determinar a baixa dos protestos 

perante o Cartório do 2º Ofício da Comarca de Barra do Garças, sendo de 

bom alvitre registrar que a medida restringe-se às dívidas espelhadas na 

presente rusga com a requerida. 4-Visando o resultado prático da tutela, 

ORDENO a expedição de ofícios ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de 

Barra do Garças/MT e ao SPC e SERASA para que promovam a exclusão 

em comento, fixando multa inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do 

CPC, no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, por cada dia de atraso na 

retirada do nome da parte requerente junto aos seus cadastros, 

concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para sua concretização, sem 

prejuízo da multa ser majorada em caso de necessidade.” 2- Intime-se. 3- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010244-95.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES (ADVOGADO(A))

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE FIRMINO BENTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI (ADVOGADO(A))

NEURI LUIZ PIGATTO FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de valores vinculados ao processo 

conforme certificado pela Secretaria e ainda noticiado pela Conta Única, 

DETERMINO seja intimada a parte Ré para no prazo previsto no art. 523, ou 

seja, em 15 (quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação 

sob pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por 

cento) do montante cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a 

parte requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio dos sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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YURI LUIZ DA SILVA E SOUZA (REQUERENTE)

CELSO SALES JUNIOR (ADVOGADO(A))

IGOR FERNANDO PORTELA SALES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA (ADVOGADO(A))

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ (ADVOGADO(A))

RAPHAELA VITORIA DIAS TABOZA (ADVOGADO(A))

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Diante da manifestação de ID nº 14848675, DETERMINO à 

Secretaria do Juizado Especial Cível que agende novamente audiência de 

tentativa de conciliação, nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 (LJESP). 

2- Proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada 

pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 277 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 7- Expeça-se o 

necessário. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012878-64.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

AURELIA TRINDADE FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) conforme o art. 183 do CPC, tendo sido 

manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda 

parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a 

decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência 

de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se 

falar em preparo, vez que defiro a gratuidade da justiça ante comprovação 

de sua hipossuficiência, razão pela qual o RECEBO tão somente em seu 

feito devolutivo. 2. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões aos autos, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001142-03.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

WSB - COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. CHERIVATY NELORE J.A. - ME (REQUERIDO)

JULIANA CRISTINA FIALHO CLEMENTE (REQUERIDO)

ANDRE LUIZ CHERIVATY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pleito de ID nº 15934024, no qual se requer dilação 

de prazo para localizar o endereço correto e atual da parte requerida, em 

10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001795-05.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SABADIN (REQUERENTE)

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUA VIVA PISCINAS - EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de 

urgência determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

nos autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata 

suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000450-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

POLIANA OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011176-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO EDUARDO CORREA BARRETO (REQUERENTE)

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFA SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1-Após leitura do caderno processual em voga infiro que o 

pedido de tutela provisória de urgência perdeu seu objeto, conforme se 

verifica da petição inserta no ID nº 15859936, eis porque DEIXO de 

deliberar quanto ao indigitado requerimento. Ademais, DETERMINO seja 

aprazada nova data para realização da indigitada audiência, salientando 

as partes sobre as sanções processuais em caso de ausência 

injustificada ao ato, qual seja, revelia no caso da parte requerida e a 

contumácia cuidando-se da parte autora. 2-Intimem-se. 3-Expeça-se o 

necessário. 4-Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-86.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON DE TAL (REQUERIDO)

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida, necessário se faz a 

penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que uma vez 

não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções 

têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de 

quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme 

autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de 

justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá 

removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012999-05.2010.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDETH MARIA BORGES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SUELI TIBRI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Este gabinete adota a sistemática de utilizar os sistemas eletrônicos em 

uma ordem respeitosa a prevista no CPC, de tal sorte que inicialmente se 

realiza a tentativa de penhora pelo BACENJUD, posteriormente pelo 

sistema RENAJUD e por fim se vale do INFOJUD. 2- No caso vertente a 

utilização do sistema BACENJUD já foi manejada, restando infrutífera pelo 

CPF registrado nos autos, conforme o Recibo de protocolamento de 

Ordens juntado aos autos, o mesmo se dando no tocante ao RENAJUD, 

que não faz emissão de recibos ante a inexistência de bens cadastrados 

no CNPJ consultado. 3- Assim sendo, ante a inexistência de bens a serem 

penhorados conforme certificado nos autos pelo senhor meirinho, 

manifeste-se a parte requerente, precisamente no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca de bens penhoráveis, sob pena de extinção do feito, ficando 

desde já ressalvado que não ocorrerá nova utilização dos sistemas já 

utilizados por este juiz. 4- Uma vez tendo transcorrido o referido prazo, 

com ou sem as manifestações, faça conclusos os autos. 5- Intime-se. 6- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012295-79.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VIEIRA MARQUES (EXEQUENTE)

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Este gabinete adota a sistemática de utilizar os sistemas eletrônicos em 

uma ordem respeitosa a prevista no CPC, de tal sorte que inicialmente se 

realiza a tentativa de penhora pelo BACENJUD, posteriormente pelo 

sistema RENAJUD e por fim se vale do INFOJUD. 2- No caso vertente a 

utilização do sistema BACENJUD já foi manejada, restando infrutífera pelo 

CNPJ registrado nos autos, conforme o Recibo de protocolamento de 

Ordens juntado aos autos, o mesmo se dando no tocante ao RENAJUD, 

que não faz emissão de recibos ante a inexistência de bens cadastrados 

no CNPJ consultado. 3- Assim sendo, manifeste-se a parte requerente, 

precisamente no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de bens penhoráveis, 

sob pena de extinção do feito, ficando desde já ressalvado que não 

ocorrerá nova utilização dos sistemas já utilizados por este juiz. 4- Uma 

vez tendo transcorrido o referido prazo, com ou sem as manifestações, 

faça conclusos os autos. 5- Intime-se. 6- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010403-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIRSON TORRES (REQUERENTE)

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SD PM SILVA MENDES (REQUERIDO)

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 523, jungido com os princípios 

orientadores da celeridade e da informalidade, que seja elaborado pelo 

Cartório Distribuidor desta Comarca o demonstrativo de débito atualizado 

para dar continuidade a prestação jurisdicional na via da execução. 2- 

Logo após a concretização do ato acima, DETERMINO, em conformidade 

com o 513, seja intimada a parte Ré para no prazo previsto no art. 523, ou 

seja, em 15 (quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação 

sob pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por 

cento) do montante cobrado. 3- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a 

parte requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio dos sistemas on-line. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000957-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIS MUNARETTO JUNIOR (EXEQUENTE)

HERODOTO SOUZA FONTENELE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARSO RODRIGUES OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo restado frutífera a utilização do sistema eletrônico de constrição 

de bens, necessário se faz a penhora, avaliação e remoção do veículo 

VW/VOYAGE 1.0 Placa: NNE2107 MT; e, VW/GOL 1.0 Placa: JXV6098 de 

propriedade do devedor, no endereço do executado, qual seja,Avenida 

Salomé Rodrigues, nº 1221, no bairro Centro, Barra do Garças-MT. 

Registro que uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário 

infiel, as execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do 

bem por parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui 

preconizada, conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, 

caso o digno oficial de justiça logre encontrar o bem passível de satisfazer 

a dívida, deverá removê-lo para o depósito judicial desta comarca. Na 

hipótese da remoção implicar em despesas para o transporte do bem, 

deverão elas serem arcadas pela parte autora, contudo de imediato 

caberá ao oficial de justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando 

o rol de bens constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se 

mandado de penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça 

proceder à penhora e remoção do bem para amortização da dívida, 
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realizando sua avaliação (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 

9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-lo como 

pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 664 do 

Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001805-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARCIA DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

MYKE BRENDON BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE PIMENTA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento de tutela de evidência 

determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. No mesmo ato, deverá comprovar a 

hipossuficiência por si bradada com esteio na Lei 1.060/1950, para 

usufruir das benesses previstas no aludido diploma. 3. Intime-se. 4. 

Determino a imediata suspensão da audiência de conciliação anteriormente 

aprazada. 5. Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça 

conclusos. 6. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001800-27.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA BELLO GROSZ (REQUERENTE)

JIMMY COSTA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de 

urgência determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

nos autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata 

suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011143-64.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI (ADVOGADO(A))

SILVANDERLEI ANDRE DA SILVA (EXEQUENTE)

SERGIO BARROS ALVES LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL DE FRETES RESENDE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- INDEFIRO o pleito de novo bloqueio online, uma vez que não é razoável 

que se reitere o pedido de pesquisa e bloqueio de ativos financeiros em 

curto lapso temporal, principalmente quando não há nos autos, 

comprovação na mudança da situação financeira da parte executada. 2- 

INTIME-SE a parte exequente para que indique no prazo de 30 (trinta) dias 

bens do devedor passiveis de penhora, sob pena de extinção. 3- 

Decorrido o aludido prazo sem que haja manifestação da parte exequente, 

façam conclusos os autos. 4- Intime-se. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001513-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

FRANCISLENE ALVES CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JILMAR RODRIGUES DE ASSIS (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

JAMES LEY TEIXEIRA MOTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001514-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

ANDRE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-39.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARA RODRIGUES TAVARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 
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parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012368-85.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR PINTO MONTEIRO (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (ADVOGADO(A))

RODRIGO BUENO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-44.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

NOHAMA PERES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012650-89.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

EURICO CHAGAS DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010592-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETH PROCOPIO DE SOUZA (REQUERENTE)

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012623-09.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES (ADVOGADO(A))

UBIRAJARA BATISTA SERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIRATAN VILELA DE SOUSA (REQUERIDO)

CLAUDINO GOMES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001877-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ITAMAR JUNIOR DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001885-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

APARECIDO RODRIGUES DOS PASSOS (REQUERENTE)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 
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acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001698-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO (ADVOGADO(A))

MARIA AUXILIADORA BORGES SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA RODRIGUES CUNHA (REQUERENTE)

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE RODRIGUES ALVES BEZERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012634-38.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA DE FATIMA SCHIO (REQUERENTE)

VINICIUS FELIPE KOESTER WESOLOWSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- INTIME-SE as partes para que faça juntada do termo contratual 

devidamente assinado, no prazo de 10 (dez) dias. 2- Após, faça os autos 

conclusos para homologação. 3- CUMPRA-SE.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001500-65.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAUTO DIVINO GOMES LIMA (REQUERENTE)

CLAUDINO BORTOLANZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- INTIME-SE as partes para que colacione aos autos, termo de acordo 

devidamente assinado pelos acordantes, no prazo de 10 (dez) dias. 2- 

Após, faça os autos conclusos para homologação. 3-CUMPRA-SE.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012076-03.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS (ADVOGADO(A))

WELLANQUELSON DA COSTA BARROS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (EXECUTADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))
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BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011801-88.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO (EXEQUENTE)

CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA (ADVOGADO(A))

JULIANO SGUIZARDI (ADVOGADO(A))

CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA (EXEQUENTE)

RODRIGUES & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL SISTO LETRA (ADVOGADO(A))

RONALDO CALDEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

REDE SCB - REDE DOS SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011413-20.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MORAIS (REQUERENTE)

POLLYANA SOARES MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010782-76.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SUPER SKINAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS VIGILANTES DO MEDIO ARAGUAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Ante a inércia da parte autora em efetuar o recolhimento 

das custas processuais, expeça-se certidão de dívida para fins de 

protesto, nos termos do artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. 2. Cumpra-se. 3. 

Após, arquive-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010387-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE GONCALVES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

ALYSSON TOSIN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da 

petição de ID nº 15223832, no prazo de 05 (cinco) dias. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-06.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DO NASCIMENTO MELCHIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE GRASIELA BOTH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte autora para que apresente o endereço 

atual e correto da parte requerida no prazo de 15 (quinze) dias. 2. 

Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte materializado sua 

obrigação, faça conclusos. 3. Expeça-se o necessário. 4. Intime-se na 

forma legal. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011243-14.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES (EXEQUENTE)

MYKE BRENDON BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIMAR MARQUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

1- Trata-se de execução judicial onde ocorreu o pagamento da dívida, 

razão pela qual, nos termos do art. 924, I, bem como atento ao disposto no 

art. 925, todos do Código de Processo Civil, mediante o liquidação da 

dívida já realizada de acordo com os autos, declarando EXTINTO o 

processo em apreço. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 2- Publique-se. 3- Registre-se. 4- Intime-se. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001815-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI (ADVOGADO(A))

ISOLETE CRISTINA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Considerando a inteligência extraída do art. 99, § 2°, do CPC, determino 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora promova a juntada nos 

autos em epígrafe de comprovante de renda ou documento equivalente, 

com o intuito de robustecer a arguição de hipossuficiência. Após o 

transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente 

conclusos. 2. Determino a imediata suspensão de audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000180-77.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

LUCILEI GOMES SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONIVALDO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Cite-se a parte ré no endereço indicado na petição de ID nº 15979949, 
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nos termos da decisão de ID nº 11631644. 2. Expeça-se o necessário. 3. 

Cumpra-se

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1001459-98.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WSB - COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EMBARGANTE)

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEANE CAMPOS DA CRUZ (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de embargos de terceiro manejado por WSB – 

Comércio de Móveis Ltda contra Joseane Campos da Cruz, colimando a 

exclusão de bem constrito nos autos do Processo nº. 

8011717-19.2016.811.0004. 2. É o relato. Decido. 3. No caso em apreço, 

das manifestações e documentos colacionados aos autos, vislumbra-se 

que não há elementos substanciais para a formação de convencimento 

deste magistrado de que deva ser retirada a restrição judicial do veículo, 

pois embora esteja registrado em nome da empresa embargante, ao 

analisar os documentos acostados, denota-se que o Sr. Wesley Antonio 

Barbosa também é sócio proprietário da empresa W.A. Barbosa & Cia 

Ltda-Me que foi baixada na data de 02/10/2017, posteriormente ao 

ingresso da ação de nº 8011717-19.2016.811.0004, que se deu em 26 de 

julho de 2016. 4. Ademais, ao analisar o contrato social acostado, 

vislumbro que a embargante continua com o nome fantasia de Stillu’s 

Móveis, correspondendo ao nome da ré nos autos de nº 

8011717-19.2016.811.0004, demonstrando claramente que houve apenas 

alteração contratual, mas que a empresa continua existindo no mundo 

prático. 5. Considerando o exposto e por entender não estarem presentes 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos 

elencados no art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a liminar 

vindicada, determinando sejam as partes intimadas da presente decisão, 

determinando o regu la r  p rossegu imento  do  processo 

8011717-19.2016.811.0004. Ademais, também INDEFIRO o pedido de 

nulidade de citação, vez que referido ponto deve ser discutido nos autos 

principais. 6. Tendo em vista que a inicial preenche os requisitos do 

Diploma Processual Civil, especificamente no que concerne aos seus 

artigos 319, 320 e art. 677, não sendo caso de aplicabilidade do artigo 321 

do mesmo codex, estando presentes, icto occuli, as condições da ação e 

os pressupostos processuais, RECEBO a presente dando continuidade à 

atividade jurisdicional deste juízo, sem efeito suspensivo. 7. Intime-se a 

parte embargada, na pessoa de seu patrono, para que conteste, no prazo 

de 15 (dez) dias e se assim desejar, os embargos ora recebidos (art. 679 

do CPC), oportunidade em que poderá se valer das demais respostas 

cabíveis à presente ação. 8. Intime-se. 9. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001499-80.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Após compulsar detidamente os autos, observo que não é possível 

abrir o documento de ID nº 14958720, visto ser necessário o fornecimento 

de uma senha de acesso. 2. Desse modo, antes da análise do pedido de 

tutela de urgência, determino emenda à inicial, com fundamento no art. 321 

do CPC, para que junte novamente aos autos o documento contido no ID nº 

14958720, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001770-89.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR (ADVOGADO(A))

VANUBIO OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de 

urgência determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

nos autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata 

suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001379-37.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIMAR APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Em análise aos autos, verifico que, por lapso, ocorreu erro 

no despacho identificada no ID de nº 15826092 no que tange ao seu 

conteúdo, eis porque, chamo o feito à ordem para promover a sua 

retificação, passando a mesma a ter a seguinte redação: Vistos. 

“Analisando os autos observo se tratar de Carta Precatória de 

competência da justiça comum, visto o autor ser empresa pública da 

União. Necessário, portanto, sua redistribuição perante uma das varas 

cíveis da justiça comum desta Comarca. Deste modo, redistribuam-se os 

autos perante a vara competente, promovendo às baixas e anotações 

pertinentes. Intime-se. Cumpra-se.” 2- Intime-se. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000728-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO (ADVOGADO(A))

JOANA PEREIRA AGUIAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013024-08.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIAO TEIXEIRA DA SILVA NETO (REQUERENTE)

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILDA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010727-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UENIA LEITE 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))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011336-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARDS DIAS DE CAMPOS GARCIA (REQUERENTE)

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMALOTES BRINDES E IMPRESSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002009-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA VICUNA BORGES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001860-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE JOSEFINA BORTOLANZA (REQUERENTE)

CLAUDINO BORTOLANZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (REQUERIDO)

WILZA APARECIDA LOPES SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM (ADVOGADO(A))

LAURA CRISTINA SATURNINA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002259-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILIS ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

CLAUDINO BORTOLANZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001611-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ANDRADE (REQUERENTE)

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUIMAR BATISTA DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Expeça-se ofício a agência do Banco Bradesco, para que 

informe se há valores depositados em nome do curatelado Ruimar Batista 

de Andrade, discriminando-os. 2. Após, vista ao MP. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010760-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA (ADVOGADO(A))

EXAUDI SOUSA COELHO (REQUERENTE)

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da 

petição de ID nº 15990757 informando quanto ao cumprimento da 

obrigação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do feito. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012909-84.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANGELA FERREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA (ADVOGADO(A))

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

PLL MOEMA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM CELULARES LTDA - 

ME (REQUERIDO)

ASSURANT SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

ANTONIO ARY FRANCO CESAR (ADVOGADO(A))

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011120-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS (ADVOGADO(A))

MAURO ARAUJO LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (REQUERIDO)

CARLOS FRANCISCO ROSA (REQUERIDO)

EURIPEDES ALVES FEITOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Compulsando os autos verifico que a parte requerida foi devidamente 

intimada do ato judicial que determina a obrigação de fazer, 

consubstanciada na baixa do veículo, todavia, manteve-se inerte 

conforme noticiado pela parte autora. Desta feita, DETERMINO a intimação 

do banco requerido para que no prazo de 05 (cinco) dias, cumpra a 

decisão concedida, sob pena de aplicação da multa diária de 300,00 

(trezentos reais). 2- Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001644-39.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGALHAES CABRAL (REQUERENTE)

ROBERTA LOURENCO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Não escapuliu da apreensão deste magistrado a adução realizada pela 

parte autora quando promoveu a emenda da inaugural, notadamente ao 

bradar que o despacho determinando a prática de tal ato desmereceu 

“totalmente os documentos instruídos com a exordial”, inculcando a falsa 

percepção de que a emenda era desnecessária. Em que pese a 

convicção da parte autora, calha destacar que sua peça propulsora em 

momento algum faz remissão precisa e tópica quanto aos documentos que 

eventualmente teriam sido desmerecidos, mister que caberia ao 

postulante, especialmente quando se cuida de análise de pedido liminar, 

cujo aprofundamento no conjunto probatório não se assemelha à cognição 

própria dos julgamentos de mérito das rusgas judiciais. Deste modo, 

pretender a parte autora que ao apreciar a tutela antecipada caberia a 

este magistrado deduzir dos documentos encartados as premissas fáticas 

em que se escora seu pedido liminar, quando a sua petição inicial ao longo 

do capítulo nominado de fatos nem sequer aponta, em seus doze 

parágrafos, as cláusulas contratuais eventualmente transgredidas pela 

parte requerida, desemboca numa interpretação, salvo melhor juízo, 

deveras elástica do art. 322, §2º, do Diploma Processual Civil. Não se 

olvide que a peça inaugural lastreia a existência da relação consumerista 

e do negócio jurídico entabulado entre os contendores, apenas e tão 

somente na oferta publicitária reproduzida em seu bojo, cuja visualização 

é dificultosa ante sua má qualidade, exigindo incomum esforço da visão de 

quem a aprecia. Assim sendo, somente após a decisão que ordenou a 

emenda da vestibular, se atinou a parte autora de mencionar os 

instrumentos contratuais outrora juntados à peça propulsora, ato que aliás 

caso não fosse realizado inegavelmente geraria a consequência descrita 

na decisão em voga. Inseridas as coisas no seu devido eixo, ou seja, 

cabendo a parte destacar em sua peça de início as provas com que 

pretende demonstrar a verdade dos fatos (art. 319, VI, do CPC)-, o que 

não se confunde com o mau vezo de simplesmente realizar os famosos 

protestos genéricos, reclamando a boa técnica sua precisa indicação no 

corpo da peça-, limitando-se o magistrado a perscrutar o intento da parte 

pelo que ela efetivamente narrou, jamais lhe sendo permitido promover 

ilações como se parte do processo fosse realizada a emenda, como já 

dito, doravante aprecio o pedido liminar. 2- Cabe asseverar que a tutela 

antecipada só é permitida no âmbito desta justiça especializada em casos 

excepcionais, portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da 

tutela antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde 

esteja flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de 

salvaguardar direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo 

assinalar, que é perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no 

caso subjacente perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este 

simplória ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela 

satisfativa, calha analisar se estão presentes os requisitos autorizativos 

para a concessão da mesma no que concerne à hipótese sub judice, 

nessa esteira, o art. 300 do Estatuto Processual Civil disciplina que: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 
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liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3- Observa-se que para a 

concessão in limine litis da tutela provisória de urgência faz-se necessário 

que no caso sub examine estejam presentes os requisitos delineados no 

artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange à probabilidade do 

direito, esta emerge circunstanciadamente pelo fato de que há na presente 

rusga elementos que evidenciam que o requerente é cliente da ré e 

realizou migração do plano “Claro Mix Pós Mais” para o plano “Passaporte 

América”, tendo sido informado que se pagasse o valor adicional de R$ 

9,99 (nove reais e noventa e nove centavos) poderia realizar ligações nos 

principais países da América, entretanto a ré tem efetuado cobranças 

isoladas das ligações realizadas para o exterior. Noutro viés, os contratos 

confeccionados pela parte requerida, que não possui natureza paritária, 

cuidando-se de verdadeiro contrato de adesão, possuem cláusulas que 

obstam sua reta interpretação por parte dos consumidores que não sejam 

letrados nas ciências jurídicas, “anomalia” que por hora deve beneficiar o 

requerente/consumidor, nos termos do art. 47 do CDC. No que tange ao 

requisito do perigo de dano, este fica evidenciado pelo fato de que a parte 

autora em tese está sendo lesada, pois mediante a cobrança indevida de 

valores não pactuados por meio do negócio jurídico entabulado. O perigo 

da demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de 

um provimento jurisdicional ao reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, vez que tem pago por um serviço que não é prestado 

em sua integralidade, cabendo destacar que a delonga na entrega da 

medida postulada poderá acarretar segundo dito alhures, prejuízos de 

ordem financeira àquele. No que se refere ao fumus boni juris, este pode 

ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do Requerente por conta da 

conduta do requerido, consoante explanação na vestibular, com posterior 

emenda. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 4- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 5- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

6- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 67- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 8- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de que a Ré suspenda a cobrança com vencimento em 25/09/2018 

no valor de R$ 1.884,93 (um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e 

noventa e três centavos), além de se abster de cobrar os valores da 

ligações internacionais eventualmente realizadas a partir dessa decisão e 

que não suspenda as linhas telefônicas objeto da presente rusga, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa inibitória no valor de R$ 
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200,00 (duzentos reais), por cada dia de atraso, sem prejuízo da multa ser 

majorada em caso de necessidade. 9- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010984-24.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM ANDRADE COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID LINCOLN DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde, após sentença terminativa transitada em julgado 

em 30/09/2016, houve manifestação da parte autora pleiteando por nova 

tentativa de penhora de ativos, apresentando ainda conta bancária para 

levantamento de valores vinculados aos autos. 2- Pois bem, uma vez 

sentenciado, a modificação do aludido ato judicial somente é possível por 

meio de recurso próprio ou acolhimento de embargos de declaração, eis 

porque INDEFIRO o pleito de nova tentativa de utilização das ferramentas 

de bloqueio vez que o ato judicial encontra-se abarcado pelo trânsito em 

julgado. 3- Quanto aos valores vinculados aos autos, com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição da parte autora, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta indicada nos 

autos. 4- Concretize-se as determinações e, nada mais havendo, 

remeta-se ao arquivo. 5- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-60.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGUES MARTINS (REQUERENTE)

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012565-06.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FERRAZ DO NASCIMENTO JUNIOR (REQUERENTE)

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011049-82.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

MARIA DAS GRACAS PEREIRA FELIZARDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012525-58.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEYIR SILVA BAQUIAO (ADVOGADO(A))

TAKECHI IUASSE (ADVOGADO(A))

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI (ADVOGADO(A))

CLAUDIO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 
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razão pela qual o advogado da parte requer a transferência do numerário 

para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas disposições da 

CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição do 

advogado que representa os interesses da parte autora, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta indicada nos 

autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada nos 

presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, nos 

termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012423-02.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WINDER RODRIGUES DO AMARAL (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001797-72.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta fica caracterizada pois a autora 

sustenta que nunca teve qualquer vínculo contratual com a ré e seu nome 

foi restrito na importância de R$ 86,94 (oitenta e seis reais e noventa e 

quatro centavos). Ressalta que na localidade em que reside não há a rede 

de telefonia da indigitada operadora. No que tange ao requisito do perigo 

de dano, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que há 

na presente rusga elementos que evidenciam que houve a inscrição e 

manutenção indevida pela ré do nome do demandante nos órgãos de 

restrições ao crédito, causando gravames de ordem pessoal e moral a 

este. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema 

urgência acerca de um provimento jurisdicional a reclamante acerca de 

seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de 

sofrer constrangimentos, vez que seu nome está restrito por um débito 

que aduz não ser seu, responsável por restringir seu crédito no comércio, 

cabendo destacar que a delonga na entrega da medida postulada poderá 

acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No 

que se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo 

direito já lesado da requerente por conta da conduta da requerida, 

consoante explanação na vestibular. No tocante ao requisito da 

reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus 

da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em 

um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 

disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 

menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá provimento. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 
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ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que as 

regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- Visando o 

resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e 

SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Tendo a audiência de tentativa 

de conciliação já sido aprazada, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) 

requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 12- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13- 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14- Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 

(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15- 

Expeça-se o necessário. 16- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ARAN DE BESSA (REQUERENTE)

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

CAMILA CEOLIN LIMA (ADVOGADO(A))

ANDRE MARTINS SONEHARA (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001551-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

UIRES GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012611-92.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JACY LUZ SILVA (REQUERENTE)

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ARY FRANCO CESAR (ADVOGADO(A))

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REQUERIDO)

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA (ADVOGADO(A))

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

MAURICIO MARQUES DOMINGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000492-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANE SILVA DE AMORIM (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011130-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ILDNEIS LACERDA NUNES (REQUERENTE)

ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012865-65.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

TATIANE ALVES PERES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012703-70.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA ODETE BARACHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012714-02.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

BASSAM ABDEL AZIZ ALI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012509-70.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CAMINHA DE MOURA FARIAS (REQUERENTE)

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000690-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAO ETARARE TORMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

CORACI CAMILO RODRIGUES (REQUERENTE)

POLIANA OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, com ou sem elas, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012845-74.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

MARLY DE SOUSA BEZERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, com ou sem elas, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012530-46.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

EDILEUZA MARIA CAMINHA DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010881-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

LUCENY LOPES DE QUINAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010882-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

JOSE CAMERINO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012507-03.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SOARES ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012870-87.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

MAZURQUIEVECZ OLIVEIROS BRESLEI PACHECO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010879-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVANETE LOPES RIBEIRO (REQUERENTE)

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010972-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUSIMAR FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012920-16.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

VILMAR BRAZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012655-14.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

TATIANE VIEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012645-67.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

EDUARDO JOAQUIM NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012953-06.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LELIS BENTO DE RESENDE (ADVOGADO(A))

DIANARY CARVALHO BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM CANDIDO RIBEIRO (REQUERIDO)

SERGIO ANGELICO RIBEIRO (REQUERIDO)
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VANISSE MONTEIRO CAMPOS (ADVOGADO(A))

MARCENARIA ARAGUAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001812-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JESUALDO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, com ou sem elas, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000396-38.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DRIELE FERREIRA LABORAO (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto não preenche os requisitos de 

admissibilidade, tendo sido interposto fora do prazo legal de 10 dias (art. 

42 da LJESP) conforme certificado nos autos. Deste modo, por não 

preencher o recurso interposto um dos pressupostos objetivos para seu 

manejo, consistente na tempestividade, NÃO RECEBO-O. 2- Após o 

trânsito em julgado da sentença, nada mais havendo, arquive-se 

promovendo as baixas e anotações. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001883-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

CRISTIANI SANTOS CHAPADENSE (REQUERENTE)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo no recurso inominado 

manejado pela parte requerida, bem como a inexistência de comprovação 

de hipossuficiência conforme oportunizado em decisum anteriormente 

prolatada, estando o mesmo em descompasso com o que preconiza o art. 

42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido instrumento. 2- Dando 

continuidade ao feito, não efetivado o cumprimento de sentença por parte 

da requerida, bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com os arts. 513 e 523 do códex processual 

civil, jungido com os princípios orientadores da celeridade e da 

informalidade, DETERMINO seja intimada a parte Ré para no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 3- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JILMAR RODRIGUES DE ASSIS (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001583-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

MARIA HELENA SIMEAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000624-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ADRIANA LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002027-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDA DAVID DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA (ADVOGADO(A))

ELISABETH MARTINS FERREIRA (ADVOGADO(A))

LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002026-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA MOREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISABETH MARTINS FERREIRA (ADVOGADO(A))

ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA (ADVOGADO(A))

LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002044-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE RODRIGUES FAGUNDES (REQUERENTE)

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISABETH MARTINS FERREIRA (ADVOGADO(A))

LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA (REQUERIDO)

ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002028-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELMA GOMES MOREIRA (REQUERENTE)

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA (ADVOGADO(A))

LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA (REQUERIDO)

ELISABETH MARTINS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002261-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

LUIS BARBOSA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010434-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRA VIEIRA ROCHA SANTOS (REQUERENTE)

RAFAEL DUARTE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 
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por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010262-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO OLIVEIRA MOURA (REQUERENTE)

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOLZAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

CORACI CAMILO RODRIGUES (REQUERENTE)

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000396-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR CORDEIRO DE FARIAS FERREIRA (REQUERENTE)

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU (ADVOGADO(A))

EDINEIA MENDES BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) DIAS E, Uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAY TON FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) DIAS E, Uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 
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Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONTINO ROCHA MORAES (REQUERENTE)

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) DIAS E, Uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU (ADVOGADO(A))

ELAINE RODRIGUES SALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) DIAS E, Uma vez 

ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002308-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL MARTINS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, com ou sem elas, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001660-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA (ADVOGADO(A))

CRISTIANE DA SILVA BAPTISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, com ou sem elas, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010295-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR (ADVOGADO(A))

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SANTOS DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, com ou sem elas, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012276-10.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS BARROS MARQUES (ADVOGADO(A))

HENRIQUE FAGUNDES MARQUES (ADVOGADO(A))

CLOVIS BARROS MARQUES (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE PEREIRA MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, com ou sem elas, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011326-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE REGO DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

JAIRO GEHM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, com ou sem elas, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, com ou sem elas, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000612-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO DA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, com ou sem elas, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANE SILVA DE AMORIM (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, com ou sem elas, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

ELIZANE SILVA DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 
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(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, com ou sem elas, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001055-47.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE OLIVEIRA CORREA NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURENCO MOREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento da condenação, razão 

pela qual a parte autora requer a transferência do numerário para conta 

bancária por ela indicada. 2- Com esteio nas disposições da CNGC, 

DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta indicada nos 

autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada nos 

presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, nos 

termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002257-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA (ADVOGADO(A))

GRAZZIELA SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BARRAGARCENSE DE EDUCACAO E CULTURA 

(REQUERIDO)

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação por 

danos morais c/c tutela provisória de urgência proposta por Grazziela 

Souza Pinheiro de Oliveira em face da UNIVAR – Associação 

Barragarcense de Educação e Cultura. A autora relata que realizou 

matrícula para o curso de enfermagem junto a ré, todavia, não conseguiu 

obter média em histologia e embriologia, sendo que logo após descobriu 

que também precisaria cursar a matéria de psicologia em saúde. Afirma 

que tem efetuado o pagamento das mensalidades, entretanto, os trabalhos 

referentes às disciplinas não estão sendo corrigidos. 2. É o breve relato. 

Decido. 3. Perscrutando os autos tornou-se cognoscível a este magistrado 

que a pretensão da autora em questionar quanto ao fornecimento e 

correção das atividades avaliativas referentes as disciplinas de histologia 

e embriologia e psicologia em saúde, além do lançamento das notas no 

portal do aluno, trata-se de competência da Justiça Federal, conforme 

estabelece o artigo 109, inciso I da Constituição Federal, in verbis: Art. 

109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I – as causas em 

que a União, entidade autárquica ou empresa pública forem interessadas 

na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de 

falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à 

Justiça do Trabalho; 4. Doravante o fato discutido toca à atividade-fim da 

instituição de ensino, vez que é o MEC - Ministério da Educação quem 

monitora e estabelece padrões de qualidade em todas as universidades, 

além de aprovar os cursos que obedecem as exigências por ele 

estabelecidas. Este é hodiernamente o entendimento jurisprudencial, 

exemplificado com o Recurso Especial nº 1.344.771 PR (2012/0196429-0), 

relatado pelo Ministro Mauro Campbell Marques, v.g.: EMENTA 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR. EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA. REGISTRO DE DIPLOMAS 

CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PELO 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. INTELIGÊNCIA DA LEI 

DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

FEDERAL. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos 

os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual é 

de se rejeitar a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC suscitada 

pela parte recorrente. 2. No mérito, a controvérsia do presente recurso 

especial está limitada à discussão, com base na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação, a competência para o julgamento de demandas referentes à 

existência de obstáculo à obtenção do diploma após a conclusão de curso 

de ensino a distância, por causa da ausência/obstáculo de 

credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da 

Educação. 3. Nos termos da jurisprudência já firmada pela 1ª Seção deste 

Sodalício, em se tratando da competência para processar e julgar 

demandas que envolvam instituições de ensino superior particular, é 

possível extrair as seguintes orientações, quais sejam: (a) caso a 

demanda verse sobre questões privadas relacionadas ao contrato de 

prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o 

aluno, tais como, por exemplo, inadimplemento de mensalidade, cobrança 

de taxas, desde que não se trate de mandado de segurança, a 

competência, via de regra, é da Justiça Estadual; e, (b) ao revés, sendo 

mandado de segurança ou referindo-se ao registro de diploma perante o 

órgão público competente - ou mesmo credenciamento da entidade 

perante o Ministério da Educação (MEC) - não há como negar a existência 

de interesse da União Federal no presente feito, razão pela qual, nos 

termos do art. 109 da Constituição Federal, a competência para 

processamento do feito será da Justiça Federal. Precedentes. 4. Essa 

conclusão também se aplica aos casos de ensino à distância, em que não 

é possível a expedição de diploma ao estudante em face da ausência de 

credenciamento da instituição junto ao MEC. Isso porque, nos termos dos 

arts. 9º e 80, § 1º, ambos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o 

credenciamento pela União é condição indispensável para a oferta de 

programas de educação à distância por instituições especificamente 

habilitadas para tanto. 5. Destaca-se, ainda, que a própria União - por 

intermédio de seu Ministério da Educação (MEC) - editou o Decreto 5.622, 

em 19 de dezembro de 2005, o qual regulamentou as condições de 

credenciamento, dos cursos de educação à distância, cuja fiscalização 

fica a cargo da recém criada Secretaria de Regulação e Supervisão da 

Educação Superior do referido órgão ministerial. 6. Com base nestas 

considerações, em se tratando de demanda em que se discute a 

ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de ensino superior 

pelo Ministério da Educação como condição de expedição de diploma aos 

estudantes, é inegável a presença de interesse jurídico da União, razão 

pela qual deve a competência ser atribuída à Justiça Federal, nos termos 

do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988. Neste sentido, dentre 

outros precedentes desta Corte, a conclusão do Supremo Tribunal Federal 

no âmbito do RE 698440 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, 

julgado em 18/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 

01-10-2012 PUBLIC 02-10-2012. 7. Portanto, CONHEÇO do RECURSO 

ESPECIAL interposto pelo ESTADO DO PARANÁ e CONHEÇO 

PARCIALMENTE do RECURSO ESPECIAL interposto pela parte particular 

para, na parte conhecida, DAR PROVIMENTO a ambas as insurgências a 

fim de reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e 

julgar a demanda. Prejudicada a análise das demais questões. Recursos 

sujeitos ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. 

(Grifamos) 5. Ante ao exposto, diante das jurisprudências supracitadas, 

nos termos do artigo 3º c/c 51, inciso III, da Lei nº 9.099/95 e artigo 64, §1º 

do Diploma Processual Civil, DECLARO a Incompetência deste Juízo, em 

razão da incompetência territorial, para julgar o feito, e, em consequência, 

JULGO extinto o processo sem julgamento do mérito. 6. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 7. 

Sentença publicada eletronicamente. 8. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. 9. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 10. 

Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001496-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES (ADVOGADO(A))

CENTERLUZ MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MILZANYR ESTEVES GALVAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de ação de execução por quantia certa onde o 

autor foi intimado para juntar aos autos a certidão simplificada da junta 

comercial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Conforme certificado, decorreu o prazo e o autor quedou-se inerte. 

2. Pois bem, a determinação para apresentação da certidão simplificada da 

junta comercial, não envolve somente questões referentes aos requisitos 

dos arts. 319 e 320 do CPC, mas também, para que seja possível aferir a 

competência da unidade judiciária, uma vez que para o juiz da demanda, a 

ausência da certidão em tela impede seja aferida a competência territorial 

daquele juízo para processar e julgar a presente ação, nos termos do 

parágrafo único do art. 53, do CPC, motivo porque oportunizou à parte, a 

possibilidade de emenda à inicial, sob pena de indeferimento. 3. Trata-se, 

portanto, de conduta processual que ofende o Princípio da Celeridade 

Processual, que não pode e não deve ser mitigado, ficando à mercê da 

parte que deixa de atender ao ônus processual de instruir a inicial com os 

documentos essenciais ao deslinde da causa. 4. Deste modo, se o autor é 

devidamente intimado por meio de patrono constituído para emendar a 

inicial e não atende tal determinação, a petição inicial deve ser indeferida, 

consoante entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais de Justiça: 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART.355 DO CPC 

-AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO OCORRÊNCIA 

-INDEFERIMENTO DA INICIAL - POSSIBILIDADE - JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL 

-INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO - REQUISITOS LEGAIS - NÃO 

OBSERVÂNCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA 

- CABIMENTO. Não há que se falar em ausência de interesse processual 

do autor, quando atendidos os requisitos previstos no art. 355 do CPC, 

direito este que não pode ser afastado pelo ajuizamento de ação anterior, 

para exibição de contrato diverso daquele pretendido na presente ação, 

em face do direito pleno de acesso ao Judiciário garantido pelo art. 5º, 

XXXV da CF/88. Muito embora se repute exacerbada a exigência de 

emenda à petição inicial, para a juntada de comprovante de residência da 

parte autora e original do instrumento de procuração atualizado, quando 

inexiste qualquer exigência legal neste sentido, não há dúvidas de que o 

instrumento apresentado deve conter os requisitos mínimos elencados na 

lei, o que não foi observado no caso dos autos. (TJ-MG - AC: 

10707140092263001 MG , Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 

21/07/2015, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

23/07/2015) APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.SENTENÇA MANTIDA. Não atendida a determinação de emenda à 

inicial ou apresentado o recurso cabível a tempo e modo, é de ser julgado 

extinto o feito, sem resolução de mérito, de acordo com o disposto nos 

artigos284, parágrafo único, e 267, I, ambos do Código de Processo Civil. 

(TJ-AM - APL: 02464669720118040001 AM 0246466-97.2011.8.04.0001, 

Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 

26/08/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2013) 5. 

Face às considerações aduzidas, uma vez que a inicial de ação não 

satisfez ao requisito de admissibilidade, consoante propugna o artigo 319 

e 320 do CPC, INDEFIRO a inicial, o que faço com espeque no art. 330, IV, 

do CPC, declarando EXTINTO o processo sem julgamento do seu mérito, 

consoante os termos do art. 485, I, do Digesto Processual Civil. 6. Sem 

condenação em honorários advocatícios ou custas. 7. Publique-se, 

registre-se, intime-se 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001524-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S C MARQUES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001495-43.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES (ADVOGADO(A))

CENTERLUZ MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO FERREIRA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de ação de execução por quantia certa onde o 

autor foi intimado para juntar aos autos a certidão simplificada da junta 

comercial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Conforme certificado, decorreu o prazo e o autor quedou-se inerte. 

2. Pois bem, a determinação para apresentação da certidão simplificada da 

junta comercial, não envolve somente questões referentes aos requisitos 

dos arts. 319 e 320 do CPC, mas também, para que seja possível aferir a 

competência da unidade judiciária, uma vez que para o juiz da demanda, a 

ausência da certidão em tela impede seja aferida a competência territorial 

daquele juízo para processar e julgar a presente ação, nos termos do 

parágrafo único do art. 53, do CPC, motivo porque oportunizou à parte, a 

possibilidade de emenda à inicial, sob pena de indeferimento. 3. Trata-se, 

portanto, de conduta processual que ofende o Princípio da Celeridade 

Processual, que não pode e não deve ser mitigado, ficando à mercê da 

parte que deixa de atender ao ônus processual de instruir a inicial com os 

documentos essenciais ao deslinde da causa. 4. Deste modo, se o autor é 

devidamente intimado por meio de patrono constituído para emendar a 

inicial e não atende tal determinação, a petição inicial deve ser indeferida, 

consoante entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais de Justiça: 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART.355 DO CPC 

-AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO OCORRÊNCIA 

-INDEFERIMENTO DA INICIAL - POSSIBILIDADE - JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL 

-INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO - REQUISITOS LEGAIS - NÃO 

OBSERVÂNCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA 

- CABIMENTO. Não há que se falar em ausência de interesse processual 

do autor, quando atendidos os requisitos previstos no art. 355 do CPC, 

direito este que não pode ser afastado pelo ajuizamento de ação anterior, 

para exibição de contrato diverso daquele pretendido na presente ação, 

em face do direito pleno de acesso ao Judiciário garantido pelo art. 5º, 

XXXV da CF/88. Muito embora se repute exacerbada a exigência de 

emenda à petição inicial, para a juntada de comprovante de residência da 

parte autora e original do instrumento de procuração atualizado, quando 

inexiste qualquer exigência legal neste sentido, não há dúvidas de que o 

instrumento apresentado deve conter os requisitos mínimos elencados na 

lei, o que não foi observado no caso dos autos. (TJ-MG - AC: 

10707140092263001 MG , Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 

21/07/2015, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

23/07/2015) APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.SENTENÇA MANTIDA. Não atendida a determinação de emenda à 

inicial ou apresentado o recurso cabível a tempo e modo, é de ser julgado 

extinto o feito, sem resolução de mérito, de acordo com o disposto nos 

artigos284, parágrafo único, e 267, I, ambos do Código de Processo Civil. 

(TJ-AM - APL: 02464669720118040001 AM 0246466-97.2011.8.04.0001, 

Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 

26/08/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2013) 5. 

Face às considerações aduzidas, uma vez que a inicial de ação não 

satisfez ao requisito de admissibilidade, consoante propugna o artigo 319 

e 320 do CPC, INDEFIRO a inicial, o que faço com espeque no art. 330, IV, 

do CPC, declarando EXTINTO o processo sem julgamento do seu mérito, 

consoante os termos do art. 485, I, do Digesto Processual Civil. 6. Sem 

condenação em honorários advocatícios ou custas. 7. Publique-se, 

registre-se, intime-se 8. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 95 de 652



Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012063-77.2010.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARTINS FELICIO (ADVOGADO(A))

RAFAEL MARTINS FELICIO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ANTONIO LIMA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Conforme se depreende dos autos, as medidas utilizadas para 

localização de bens capazes de saldar a dívida exequenda restaram 

infrutíferas. Após, intimado o exeqüente para apresentar bens a serem 

penhorados, o mesmo pleiteou por nova tentativa de bloqueio sem 

comprovar mudança de situação financeira da parte executada, eis 

porque, mediante a impossibilidade de meios para saldar a dívida, 

vislumbra-se na presente demanda causa de extinção da execução por 

ausência de condição de procedibilidade conforme entendimento do artigo 

53, §4º da Lei 9.099/95 que dispõe: “Não encontrando o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” 3- Assim sendo, diante da 

impossibilidade no prosseguimento da rusga, julgo com espeque no art. 

485, IV, do CPC c/c arts. 51 e 53, § 4°, da Lei 9.099/95, EXTINTO o 

presente processo sem julgamento de mérito. 4- Sem custas (art. 54 e 55 

da Lei 9.099/1995). 5- Expeça-se certidão de dívida conforme preconiza 

Enunciado 76 do Fonaje, a fim de que o requerente possa, quando souber 

que há bens passiveis de penhora em nome do requerido ou outra forma 

de cumprir a obrigação, pleitear tal feito em Juízo. 6- Após o trânsito em 

julgado providencie as baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 7- 

Publique-se, registre-se, intime-se. 8- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000847-63.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS (ADVOGADO(A))

AGNALDO BARBOSA PINTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRACI RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o ajuste encartado 

aos autos, nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do códex Processual Civil, HOMOLOGO por sentença o acordo 

entabulado entre as partes, para todos os efeitos legais e de direito, 

declarando EXTINTO o presente processo conforme o art. 924, II, bem 

como atento ao disposto no art. 925, todos do Código de Processo Civil. 2- 

Sem custas. 3- Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação 

das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- 

Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001452-09.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (ADVOGADO(A))

THIAGO SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2- Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3- Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001704-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLY FERNANDA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o ajuste encartado 

aos autos, nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do códex Processual Civil, HOMOLOGO por sentença o acordo 

entabulado entre as partes, para todos os efeitos legais e de direito, 

declarando EXTINTO o presente processo conforme o art. 924, II, bem 

como atento ao disposto no art. 925, todos do Código de Processo Civil. 2- 

Sem custas. 3- Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação 

das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- 

Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001523-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AGAMENON BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA APARECIDA COELHO DOS SANTOS 33841750850 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência 

concretizada em Audiência de Conciliação, e que o objeto da lide trata de 

matéria pertinente a direito disponível, estando regulares os termos da 

avença, nos termos do art. 487, III, b, do NCPC, bem como atento ao 

disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, HOMOLOGO, para todos os 

fins de direito o acordo entabulado entre as partes, declarando EXTINTO o 

processo em apreço. 4- Sem custas conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

5- Em atenção ao disposto no item 5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação 

das partes e de seus patronos. 6- Registre-se e, em seguida, arquive-se 

com as baixas de estilo. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000838-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOSE DONIZETE LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001555-16.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RODRIGUES COSTA (REQUERENTE)

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2- Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3- Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001525-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRE DA MATA (ADVOGADO(A))

ANA PAULA ANDRE DA MATA (ADVOGADO(A))

ANNA LETTYCIA VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BELCHIOR DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

DILMA SILVA PASSOS (ADVOGADO(A))

JUAREZ CESAR FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2- Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3- Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001529-18.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR ARAUJO MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ORLANDI GUIDAS CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001552-61.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELICA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010916-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE (ADVOGADO(A))

FRANCISCO FERREIRA DE ORLANDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o ajuste encartado 

aos autos, nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do códex Processual Civil, HOMOLOGO por sentença o acordo 

entabulado entre as partes, para todos os efeitos legais e de direito, 

declarando EXTINTO o presente processo conforme o art. 924, II, bem 

como atento ao disposto no art. 925, todos do Código de Processo Civil. 2- 

Sem custas. 3- Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação 

das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- 

Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003580-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. B. C. (REQUERIDO)

 

TERMO DE SESSÃO EM PDF

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002992-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO FERNANDO DA SILVA LOPES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTIMAÇÃO- TERCEIROS 

INTERESSADOS PRAZO: 20 (VINTE) DIAS PROCESSO Nº 

1002992-86.2018.8.11.0006 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] REQUERENTE: 

MARIA ANTONIA DA SILVA LOPES REQUERIDO: DIEGO FERNANDO DA 

SILVA LOPES INTIMANDOS: TERCEIROS INTERESSADOS FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DE EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da 

presente interdição, Tutela e Curatela. RESUMO DA INICIAL: INTERDIÇÃO 

(CURATELA) COM PEDIDO DE LIMINAR de DIEGO FERNANDO DA SILVA 

LOPES SENTENÇA: Vistos etc. Diante da situação do interditando, o que 

foi confirmado no estudo psicossocial acostado aos autos, defiro a 

dispensa do interditando ao presente ato e entendo desnecessária sua 

entrevista. Trata-se de Ação de Interdição e Curatela com pedido de Tutela 

de Urgência proposta por Maria Antonia da Silva Lopes que objetiva a 

interdição de Diego Fernando da Silva Lopes. Narra a Requerente, em 

síntese, ser mãe do interditando Diego Fernando da Silva Lopes, o qual 

apresenta as patologias CID 10 e CID Q02. Afirma que a patologia 

apresentada pelo Sr. Diego Fernando da Silva Lopes impossibilita-o de 

reger sua vida de forma independente, uma vez que necessita de 

cuidados contínuos. Assim, em virtude do interditando ser incapaz de 
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reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, A 

Requerente deseja se tornar curadores especiais deste para prestar-lhe a 

assistência privada. Acostados à inicial vieram os documentos 

pertinentes. O Ministério Público se manifesta favoravelmente aos pedidos 

da inicial. É o relatório. Decido. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 

nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com deficiência como 

“aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 

pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 

de condições com as demais pessoas”. A principal inovação trazida pela 

referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência 

não afeta a plena capacidade civil da pessoa”. Portanto, a partir da 

entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro 

de 2016, não são mais considerados absolutamente incapazes os 

deficientes mentais, tendo havido a expressa revogação dos incisos II e III 

do artigo 3º do Código Civil, sendo considerados absolutamente incapazes 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas 

os menores de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo 

em vista que o interditando apresenta as patologias CID 10 e CID Q02, o 

que lhe dificulta a manifestação de sua vontade, é certo que a interdição é 

medida necessária à garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os 

autos, verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas 

as provas colhidas, concluiu-se que o interditando apresenta anomalia que 

a impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se 

que o exame psicossocial concluiu que o interditando não possui 

capacidade de administrar suas funções de necessidades básicas, bem 

com gerir sua vida civil. Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código 

Civil, que estão sujeitos à curatela “aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o que se aplica ao 

interditando. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim 

de DECRETAR A INTERDIÇÃO de DIEGO FERNANDO DA SILVA LOPES, 

declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, limitando-se aos atos de conteúdo negocial e patrimonial, 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 MARIA ANTONIA DA 

SILVA LOPES, 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 publiquem-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 

(três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários, em face 

de gratuidade da justiça. Saem os presentes intimados. Homologo a 

renúncia ao prazo recursal. Expeça-se o Termo de Curatela Definitiva. 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, JACKLINE MÁRCIA 

DIAS TINGO, GESTORA JUDICIÁRIA, digitei. Cáceres-MT, 18 de outubro de 

2018

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001526-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIRCE APARECIDA DE CARVALHO (REQUERENTE)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA PEDROSA DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTIMAÇÃO- TERCEIROS 

INTERESSADOS PRAZO: 20 (VINTE) DIAS PROCESSO Nº 

1001526-57.2018.8.11.0006 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] REQUERENTE: 

CIRCE APARECIDA DE CARVALHO REQUERIDO: ANTONIA PEDROSA DE 

CARVALHO INTIMANDOS: TERCEIROS INTERESSADOS FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DE EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da 

presente interdição, Tutela e Curatela . RESUMO DA INICIAL: Trata-se de 

AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA EM 

TUTELA DE URGÊNCIA de ANTÔNIA PEDROSA DE CARVALHO. 

SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição c/c tutela 

provisória de urgência proposta por Circe Aparecida de Carvalho que 

objetiva a interdição de Antonia Pedrosa de Carvalho. Narra a Requerente, 

em síntese, ser filha da interditanda Antonia Pedrosa de Carvalho, a qual 

padece da doença de Alzheimer conforme receituário médico acostados 

aos autos. Afirma que a patologia apresentada pela Sra. Antonia Pedrosa 

de Carvalho impossibilita-a de reger sua vida de forma independente, uma 

vez que a sua saúde requer cuidados contínuos. Assim, em virtude da 

interditanda ser incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus 

bens e rendimentos, a Requerente deseja se tornar curadora especial 

desta, para prestar-lhe a assistência privada. Acostados à inicial vieram 

os documentos pertinentes. Fora deferida a curatela provisória para a 

requerente (ID 12500719). O relatório do estudo psicossocial encontra-se 

acostado aos autos (ID 13024696). Dispensada a realização de audiência 

para entrevista da interditanda em razão do quadro de saúde apresentado 

que impossibilita a sua locomoção (ID 14258208). O Ministério Público 

manifestou-se favoravelmente à concessão da curatela definitiva ao 

requerente (ID 14551324). É o relatório. Decido. O Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com 

deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que a interditanda é 

portadora da doença de Alzheimer, o que lhe dificulta a locomoção e 

manifestação de sua vontade, é certo que a interdição é medida 

necessária à garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os autos, 

verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas as 

provas colhidas, concluiu-se que a interditanda apresenta anomalia que o 

impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se 

que o exame psicossocial concluiu que a interditanda fora diagnosticada 

com Alzheimer, tendo reduzida capacidade de reger sua pessoa e 

administrar seus bens. Desta feita, diante do resultado da perícia, 

conclui-se que a interditanda encontra-se impedida de administrar sua 

própria vida. Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que 

estão sujeitos a curatela “aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o que se aplica ao 

interditando. DIANTE DO exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o 

fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Antonia Pedrosa de Carvalho, 

declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com 

o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curadora Circe 

Aparecida de Carvalho, 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. Cumpra-se. Ciência ao Ministério Público. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Às providências. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, JACKLINE MÁRCIA DIAS TINGO, GESTORA JUDICIÁRIA, digitei. 

Cáceres-MT, 18 de outubro de 2018

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 52361 Nr: 1546-85.2006.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o advogado CLAUDIO PALMA DIAS do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 241398 Nr: 8817-28.2018.811.0006

 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: LMDPT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA DE FRANÇA 

MANGUEIRA - OAB:23622/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .DispositivoPosto isso, e em consonância com o Parecer Ministerial, o 

qual faz parte integrante desta decisão, DEFIRO o pedido para concessão 

de alvará de autorização para realização do evento denominado “Baile da 

Fuleragem”, CONDICIONANDO à apresentação do documento 

supramencionado.Para tanto determino:OBSERVAÇÕESa) o Requerente 

deverá zelar pelo cumprimento do que dispõe a Portaria n.º 001/2013, 

deste Juízo.b) deverá observar rigorosamente o disposto no art. 3º, da 

portaria acima mencionada, senão vejamos(...)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 175725 Nr: 10455-38.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRISELDA SUAREZ PARABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AIRTON JOSE VINHATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 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 querendo, apresentar impugnação à contestação de fls. 

146/159, bem como requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 194015 Nr: 10768-62.2015.811.0006

 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: MARIA DAMIANA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOMAZ DE AQUINO LICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT, JULIANO MARQUES RIBEIRO - 

OAB:MT-8973/B, RENATA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO - 

OAB:60.332/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS 

- OAB:2684

 Vistos etc.

Intime-se a apelada a apresentar contrarrazões de apelação no prazo 

legal.

Em seguida, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens de estilo.

Intime-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 79878 Nr: 6446-43.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAFDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRTES GISELLA BIACCHI 

BELLE - OAB:9714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13522-B

 Vistos etc.

Ante o teor do petitório de fls. 285/288, intime-se a parte requerida através 

de advogado constituído para manifeste acerca da proposta de acordo 

formulada em fls. retro., 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.: 193626 Nr: 10494-98.2015.811.0006

 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: MARILDA DE CARVALHO ESTIGARRIBIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANAEL VICENTE FERREIRA, VALDECIR 

RODRIGUES FERREIRA, ADELSON RODRIGUES FERREIRA, AELCIO 

RODRIGUES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS CARVALHO 

FARIA - OAB:OAB/MT 18.744, LEONARDO HALLAK ALCANTARA - 

OAB:20045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Quanto ao pedido de habilitação de fls. 60, intime-se a autora para juntar 

documentos que comprovem a filiação da Sra. Romilda, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Ademais, cite-se o espólio de Anael Vicente Ferreira via edital.

Ainda, certifique-se acerca da citação dos requeridos Joaquim, Tereza e 

Adelson. Não tendo sido efetuada por insuficiência de endereço, intime-se 

a autora para fazê-lo, no prazo supra.

Após cumpridas todas as determinações, venham os autos conclusos 

para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 17078 Nr: 79-62.1992.811.0006

 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: GABRIELA SILVA, MOISES APARECIDO DE FAVARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados por João Ribeiro.

Compulsando detidamente, verifico que o inventariante informou o 

falecimento da viúva meeira, Sra. Gabriela Silva, com isso requereu a 

cumulação de inventários (fls. 242/246).

Tendo em vista que os herdeiros do casal falecido são os mesmos, 

entendo que o inventário dos bens deste pode tramitar cumulativamente ao 

inventário dos bens de João Ribeiro, considerando o que prescreve o art. 

672 do CPC, in verbis:

“Art. 672. É licita a cumulação de inventários para a partilha de heranças 

de pessoas diversas quando houver:

I – identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens;

II – heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiro (...)”

Desta forma, entendo necessário o inventariante instruir o feito com a 

documentação atualizada, bem como retificar as primeiras declarações 

apresentadas às fls. 44/47, fazendo-se constar a partilha de modo 

igualitário ou juntar documento hábil da propriedade diversa.

Após, abra-se vista dos autos às partes, em cartório, no prazo comum de 

10 (dez) dias, para dizerem sobre as primeiras declarações, cabendo à 

parte alegar (art. 627 do CPC):

a) erros e omissões;

b) reclamar contra nomeação do inventariante;
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c) contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro;

Proceda-se o inventariante com os cálculos dos impostos de transmissão 

“causa mortis”, junto a Fazenda Pública Estadual, providenciando o 

recolhimento do imposto e aportando-se aos autos o comprovante de 

pagamento.

Deverá ainda o inventariante comprovar as quitações fiscais, apresentar 

certidão de inexistência de dividas junto as Fazendas Públicas (Municipal, 

Estadual, e Federal) (CPC, art. 654).

Expeça-se o necessário.

Às providencias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 142345 Nr: 113-36.2012.811.0006

 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: WCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

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

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

declarando suspensa, todavia, sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, 

§ 3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

certifiquem-se e arquivem-se os autos, com as anotações necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 132245 Nr: 986-70.2011.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSDM, LCRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, HERINTON FARIA GAIOTO - OAB:178020-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de folhas retro e face o feito ter prosseguido sob o 

pálio da justiça gratuita até o presente momento, 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.

Assim sendo decidido, cumpra-se a decisão de fls. 212, intimando a 

inventariante, via advogado e pessoalmente, para dar prosseguimento ao 

feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 52001 Nr: 1326-87.2006.811.0006

 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: LUIZ CÉSAR PALMIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVA PINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODIN DA SILVA CIRALLI - 

OAB:2.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista o teor da certidão retro, proceda-se com a intimação 

pessoal dos herdeirso José Palmiro da Silva Filho, Marcia Palmiro da Silva 

e Lima e Adriana Palmiro Silva Pinheiro Leite, para manifestação em 

eventual interesse no cargo de inventariante, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento.

 Decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, à conclusão.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 16765 Nr: 76-63.1999.811.0006

 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: JDLGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDASM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAMIEN REYES PUERTAS - 

OAB:216.022 OAB/SP

 Vistos etc.

Em análise da petição de fls. 312/317, verifico que mais uma vez buscam 

os herdeiros Gisele e Erylson discutir nos autos matéria que demandam de 

provas não só a documental e que devem ser discutidas em vias 

ordinárias, consoante já mencionado às fls. 299/300.

Desse modo, determino o desentranhamento da petição de folhas retro, a 

qual deverá ser entregue ao peticionante para as medidas cabíveis.

Ademais, certifique-se e houve o cumprimento integral das decisões de 

fls. 299/300 e 311.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 18907 Nr: 2818-51.2005.811.0006

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSVdM, EdMFCdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:3.772, RYOYU HAYASHI JORGE - OAB:1.809-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a esposa do falecido Aroldo Vieira de Moraes, Sra Ronélia Leal 

de Moraes, através do causídico constituído às fls. 204/205, para 

recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 44497 Nr: 2963-10.2005.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAFS, VCCDL, VDSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDS, MAFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT, JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - OAB:99063/MG, JULIO 

CESAR RODRIGUES - OAB:6166-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a inventariante, via advogado e pessoalmente, para que 

manifeste acerca da certidão de fls. 420, bem como proceda com a devida 

regularização processual, preste contas do alvará expedido nos autos e, 

ainda, cumpra integralmente a decisao de fls. 416/417, sob pena de 

aplicação do disposto nos art. 622, II do CPC.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, à conclusão.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 90096 Nr: 5350-56.2009.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA RODRIGUES 

VARGAS - OAB:7820/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos à partilha 

relativa aos bens deixados pelo falecimento de Ary Porto Rodrigues, 

atribuindo aos herdeiros os seus respectivos quinhões hereditários em 

todos os bens descritos nestes autos, o que faço com fundamento no 

artigo 654, do CPC, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de 

terceiros. Com o trânsito em julgado, expeça-se o formal de 

partilha.Remeta-se cópia da presente ao Município de Cáceres, para os 

fins pleiteados.Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 157581 Nr: 5319-94.2013.811.0006

 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: SAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR LOPES PIVA - 

OAB:9715-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 622, inciso II, do CPC, 

removo o Sr. Sidney Augusto Leite do cargo de inventariante e, por 

consequência, nomeio em substituição a Sra. Denete Buena de 

Almeida.Expeça-se o termo de inventariante. Dando-se prosseguimento ao 

feito, intime-se a inventariante ora nomeado, pessoalmente e via advogado 

constituído nos autos, para, no prazo de 30 (trinta) dias, cumprir as 

determinações de fls. 35.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Às 

providências. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003045-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS CANELLAS DELUQUE (ADVOGADO(A))

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO 1 – Em que pese haver proferido despacho em 

momento anterior neste processo, fato é que este magistrado está 

impedido de presidir este feito, por uma questão de coerência, porquanto 

houve declaração de suspeição em em outros processos patrocinados 

pelo mesmo advogado que ora assiste a parte autora. Com efeito, por um 

lapso, não houve tal declaração neste feito e, com a atenção e 

competência que lhe são inerentes - dado que executa um trabalho de 

excelência no comando da Secretaria desta 2ª Vara Cível - o Senhor 

Gestor optou por não cumprir a determinação anterior e remeter o 

processo concluso. Forte em tais razões e sem mais delongas, 

DECLARO-ME suspeito para presidir/julgar o presente feito em razão de 

foro íntimo, com fundamento no artigo 145, §1ºdo CPC, aliado ao fato de 

que este Magistrado mantém relação contratual com o patrono que assiste 

a parte autora. 2 – REMETA-SE o feito ao meu substituto legal, 

promovendo-se as anotações de praxe no Sistema PJE. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005402-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

ELIDA GOMES LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA BENEDITA MALHEIROS (RÉU)

MARCIO BENEDITO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO 1 – Tendo em vista o certificado no id. 15954066, 

PROMOVA-SE o cancelamento da audiência de conciliação. EXPEÇA-SE 

edital com prazo de 20 (vinte) dias, seguindo-se à risca as formalidades 

do artigo 257 do CPC, com a determinação para o cumprimento das 

providências consignadas no despacho à fl. 43. 2 – Em seguida, esgotado 

o prazo acima, CERTIFIQUE-SE. 3 – Após, com fundamento no art. 72, 

inciso II e parágrafo único do aludido dispositivo do Código de Processo 

Civil, NOMEIA-SE como curador especial do executado a Defensoria 

Pública desta Comarca, que deverá ser intimada pessoalmente da 

nomeação, devendo ser encaminhado os autos para tal fim. 4 – 

PROMOVA-SE a citação pessoal dos confinantes, cumprindo-se as 

demais determinações do despacho inicial. 5 – Após, CONCLUSOS. 6 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005987-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCIO ROBERTO CRUZ (ADVOGADO(A))

E. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUDINEIA RIBEIRO DE SOUZA OAB - 030.869.431-73 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (REQUERIDO)

ANA CRISTINA AMARAL TORRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – Após o cumprimento e ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei 

n. 13.105/2015 – Novo CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de 

praxe. 4 – Às providências. Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do 

Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005986-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ARMINDA DA SILVA PAIXAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J BATISTA DA SILVA FUNERARIA - ME (REQUERIDO)

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 
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30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – Após o cumprimento e ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei 

n. 13.105/2015 – Novo CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de 

praxe. 4 – Às providências. Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do 

Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005989-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

PATRICIA BANDEIRA CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON RAIMUNDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – Após o cumprimento e ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei 

n. 13.105/2015 – Novo CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de 

praxe. 4 – Às providências. Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do 

Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006012-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILCILENE PEREIRA PINTO (AUTOR(A))

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade de 

justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 - Sob 

outro aspecto, a proteção judicial em prol das partes que se socorrem do 

Judiciário como único caminho para resolução dos problemas acaba 

muitas vezes por conduzir a uma política jurídica efetivada a partir da 

argumentação jurídica da proteção dos princípios consumeristas e da 

justiça social. Todavia, importante sempre se ter a noção de que, 

juntamente com o princípio da justiça social, se tenha também um olhar 

atento a vertente econômica que a compõe, sob pena de acidentalmente 

se causar um mal maior a toda a coletividade por ausência de visão das 

externalidades (positivas e negativas) que toda decisão judicial gera. A 

partir da Constituição de 1988, muito se tem falado e feito para garantir o 

livre acesso à justiça brasileira, todavia, poucos tem se debruçado sobre 

a análise dos custos de sua utilização e “o que parece escapar à 

percepção de alguns cientistas sociais é que o Judiciário é um recurso 

rival. Quanto mais pessoas utilizarem o Judiciário, menos útil ele será para 

a coletividade, pois menor será sua capacidade de prestar serviços 

públicos adjudicatórios. (…). O problema está em se focar o acesso ao 

recurso (Judiciário), quando o correto seria focar a possibilidade de usar 

e gozar do fruto (prestação jurisdicional), que é em larga medida o que 

realmente desejam as pessoas. Focar apenas o incentivo ao uso do 

Judiciário sem reconhecer que ele, hoje, já está sobrecarregado de casos 

e seu estoque é crescente, ainda que a taxas decrescentes (CNJ, 2011), 

é acelerar e incentivar a sobreutilização do Judiciário, o qual já não dá 

conta da demanda hoje.” (GIKO JR. Ivo Teixeira. A Tragédia do Judiciário. 

Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 267, p. 178, set/dez 

2014). Atento a tal panorama e conjuntura, o Superior Tribunal de Justiça 

já afirmou que “Ajuizar ações é algo que envolve risco (para as partes) e 

custo (para a Sociedade, que mantém o Poder Judiciário). O processo não 

há de ser transformado em instrumento de claudicação e de 

tergiversação. A escolha pela via judiciária exige de quem postula a 

necessária responsabilidade na dedução de seus pedidos.” (STJ, REsp. 

nº 946.499 – SP (2007/0094219-8), rel. Min. Humberto Martins). Novo 

milênio, novos tempos e novas formas de composição de conflitos que 

podem e devem ser incentivados e utilizados antes do ingresso 

precipitado ao Judiciário. Cada dia mais os Tribunais Superiores estão 

trilhando diferentes caminhos e visões sobre o acesso à justiça, como por 

exemplo, quando obrigaram a demonstração de tentativa de composição 

prévia do conflito, como bem se observa no Recurso Repetitivo que 

estabeleceu como condição do aforamento da ação da exibição de 

documentos o pedido administrativo realizado perante à instituição 

financeira: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, 

firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de 

documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível 

como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a 

comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em 

prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão 

contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, 

recurso especial provido. (STJ, REsp 1349453/MS, Rel. Min. Luiz Felipe 

Salomão, 2a. Seção, j. 10/12/2014). (Grifei e sublinhei). Até numa seara 

extremamente sensível, com nítidas e indiscutíveis repercussões sociais e 

até alimentares (diferente de uma relação negocial), o guardião maior da 

Constituição no Brasil, em sede de repercussão geral, entendeu que não 

há nenhuma ofensa ao acesso ao Poder Judiciário o estabelecimento de 

condições para o regular exercício de ação, mais precisamente, 

demonstração inequívoca de tentativa de composição extrajudicial, no 

caso, requerimento prévio junto ao INSS: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1.A instituição de condições para o regular exercício 

do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para 

se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários 

depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça 

ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou 

se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que 

a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento 

das vias administrativas. (…). (STF, RE 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, 

Tribunal Pleno, j. 03/09/2014). É sobre esse novo standard ético-judicial 

que passa-se a analisar a petição inicial e exigir que a parte demonstre a 

indispensabilidade de se utilizar de meios de composição antes do 

ingresso dessa ação. No caso em exame, tanto na descrição da petição 

inicial, como nos documentos apresentados, a parte não demonstra ou 

fornece o mínimo de elementos a demonstrar ter instado a parte 

demandada sobre a possível e suposta abusividade na taxa de juros 

contratada e/ou outras questões. É pacífico a desnecessidade de 

exaurimento da via administrativa como condição de ajuizamento da ação. 

Porém, entendo que é indispensável o prévio requerimento administrativo 

para caracterização do interesse processual de agir da parte autora, pois 

sem ele e sem uma negativa da parte Demandada, não há pretensão 

resistida – lide, capaz de autorizar o exame do mérito da pretensão 

processualmente veiculada. Como a pretensão, em tese, poderá ser obtida 

administrativamente, sem imediata intervenção judicial, é de facultar a 

parte Autora comprovar o interesse processual, ressaltando que com as 

facilidades advindas dos meios de comunicação, poderá questionar por 

e-mail e telefone e ter uma resposta, quando não imediata, no mínimo, 

célere da suposta indevida anotação nos órgãos de proteção ao crédito, 
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inclusive com eventual compensação financeira. Além da possibilidade de 

resolução imediata, existe outro importante órgão que representa a gama 

de consumidores na resolução dos conflitos, qual seja o PROCON, em 

pleno funcionamento na cidade de Caceres-MT. Forte em tais razões, 

INTIME-SE a parte comprovar a existência de pretensão resistida no prazo 

de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 3 - Decorrido o 

prazo, retorne CONCLUSO para análise. Cáceres/MT, 18 de outubro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1006010-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

LECI LUCIA DE ARAUJO HURTADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H L CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO 1 – DEFERE-SE a notificação, conforme requerido na 

exordial, eis que os argumentos expendidos pela parte autora demonstram 

seu interesse na presente medida, na forma do art. 726 do CPC. 2 – 

Efetivada a notificação, o que deverá ser certificado, EXPEÇA-SE 

mandado para notificação na forma pleiteada pela parte autora. 3 – Após, 

INTIME-SE a parte autora para que extraia cópia integral do feito, já que 

tramita no sistema PJE, sendo impossível a entrega dos autos à parte 

autora, como determina o art. 729 do CPC. 4 - DEFERE-SE os benefícios da 

AJG. 5 – Cumpridas as diligências anteriores, ARQUIVEM-SE os autos no 

sistema PJE. 6 – CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006004-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE GERMANA DE CARVALHO MACHADO (ADVOGADO(A))

MARIA LIMA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

TASSIANA DA SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO BENTO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 - Da 

análise da peça inicial e de seus documentos verifica-se que a parte 

autora não indica a data de sua posse e tampouco a data do suposto 

esbulho, requisitos exigidos pelo artigo 561 e seguintes do CPC, sob pena 

de adotar-se o rito ordinário. Preceitua o artigo 321 do Código de Processo 

Civil1 a possibilidade de emenda ou complementação da inicial quando não 

preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo 

diploma instrumental. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para sanar as 

anomalias sobreditas, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 3 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 4 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de 

outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003452-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA DE CARVALHO (AUTOR(A))

DANIEL VICENTE RIBEIRO DE CARVALHO ROMERO RODRIGUES 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO PIRES (RÉU)

MARCOS EVANDRO PIRES (RÉU)

 

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 15hs:30min, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018 Eliana 

de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000940-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

PRINCESA TURISMO EIRELI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de 

que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, 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, 18 de outubro de 2018 Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192657 Nr: 9952-80.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA MARIA MEDEIROS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORDENIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte requerente, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, 

em cumprimento a decisão de fls.91. cientificá-lo que incumbe a parte 

informar ou intimar a testemunha a ser inquirida em audiência de instrução 

e julgamento, conforme providências do artigo 455 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 86196 Nr: 1734-73.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A OAB/MT

 1 – Informações referentes ao Agravo de Instrumento n. 

1010851-74.2018.8.11.0000 – TJ/MT prestadas nesta data e 

encaminhadas por malote digital ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

2 – Tendo em vista o efeito recursal regressivo (juízo de retratação), nos 
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termos do art. 1.018, §1º, do Código de Processo Civil, este Juízo 

REFORMA a decisão agravada, com fulcro no artigo 389 do Código Civil 

para fixar os juros moratórios no patamar de 1% (um por cento) ao mês, a 

contar da data da decisão que converteu a ação de obrigação em perdas 

e danos.

3 – Considerando a reforma da decisão por este juízo, INTIME-SE a parte 

exequente para se manifestar, pugnando o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 27987 Nr: 3271-17.2003.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINNER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte requerente, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, 

no prazo de 10 (dez)dias, comparecer a esta secretaria da 2ª vara cível, 

retirar a Carta Pracatória cuja finalidade é a Penhora e avaliação de bens, 

e protocolizá-la através do sistema PJE. Após deverá acostar aos autos 

comprovante da distribuição da deprecata na Comarca indicada no 

documento expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170946 Nr: 7007-57.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON GALEANO, LUCILENE MORAES DE OLIVEIRA 

GALEANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORIZONTE ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:RO 5269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - 

OAB:5635

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos a fim de INTIMAR 

a parte requerente, por meio de seu advogado, legalmente constituído, 

para adimplemento integral dos honorários periciais que deverão ser 

depositados em juízo no prazo de 10 (dez) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 151126 Nr: 9953-70.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE JASSEK DRUMOND - 

OAB:14315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O MT

 IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS - VIA ATO ORDINATÓRIO

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA

 1) - Compulsando os autos verifica-se que a parte autora/exequente 

manifestou no feito pugnando pelo início da fase de cumprimento de 

sentença (fls. 119/121).

2) – Considerando o teor da petição de cumprimento de sentença 

acostada ao feito, esta escrivania efetivará os atos ordinatórios 

pertinentes de impulso processual, consistentes em:

2.1) – RETIFICAR a capa dos autos e do Sistema de Informações 

Processuais – APOLO, fazendo constar como “Cumprimento de 

Sentença”;

 2.2) – IMPULSIONAR os autos, para intimar a parte requerida/executada, 

pessoalmente ou na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, 

no prazo de 15 dias, efetue o pagamento integral da dívida em execução, 

sob pena de acréscimo de multa de 10%, bem como honorários 

advocatícios no importe de 10% (ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC). 

Ficando EXPRESSO no ato de intimação que transcorrido o prazo acima 

sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 dias, para 

apresentação de impugnação nos próprios autos (artigo 525 do CPC);

2.3) - Outrossim tendo transcorrido o prazo acima sem pagamento 

voluntário, será INTIMADA a parte exequente, na pessoa do seu 

Advogado, para manifestar nos autos, no prazo de 15 dias, pugnando o 

que entender de direito, promovendo o andamento do feito, sob pena de 

arquivamento;

2.4) - Em caso de cumprimento espontâneo/pagamento da dívida, será 

EXPEDIDO o necessário para levantamento de valores por ventura 

depositados em favor da parte credora;

2.5) – Por fim, tendo ou não requerimentos formulados, será CERTIFICADO 

nos autos eventual inércia da parte autora/exequente e procedida à 

remessa do feito CONCLUSO a este r. Juízo, para apreciação ou 

arquivamento.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138294 Nr: 7776-70.2011.811.0006

 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: CARLOS AUGUSTO RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A MT

 (...)Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora, 

JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial.Bem por 

isso, CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o 

valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, contudo, suspensas em 

razão da gratuidade deferida à parte autora, na forma do art. 98, § 3º, do 

CPC. Por oportuno, DECLARA-SE EXTINTO o presente feito com resolução 

de mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.Após o trânsito em 

julgado e cumpridas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE com as 

anotações e baixas de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 17 

de outubro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 198219 Nr: 2393-38.2016.811.0006

 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: SONIA ELISABETE ERBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALICIO XAVIER DE AQUINO, ALEXANDRE 

SHIRAISHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA 

FARIA - OAB:327.885/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS VAMPRE DA SILVA - 

OAB:236387 OAB/SP

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para apresentar os documentos requisitados nas fls. 85/85-v, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170948 Nr: 7009-27.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DIA A DIA PRESTADORA DE SERVIÇOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROTEÍNAS MS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEXANDRA BETHANIA 

FRAJADO DE SOUZA - OAB:18.705 MT, PATRICIA MOREIRA NERES - 

OAB:18447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO FERNANDO DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 104 de 652



OLIVEIRA - OAB:12101/B

 Código n. 170948

 DECISÃO

1 – Malgrado o indeferimento do pleito de fls. 248/249 em momento 

anterior, nota-se que a última decisão que determinou o bloqueio de 

valores data de agosto de 2015, portanto, transcorridos mais de 3 (três) 

anos.

Nesse cenário, justifica-se o deferimento de nova tentativa de penhora de 

dinheiro, inclusive da pessoa jurídica pertencente ao mesmo grupo 

econômico da executada, pois ostenta em seu quadro empresarial o 

mesmo sócio-administrador, mesma atividade econômica e mesma 

natureza societária, a denotar haver sucessão.

Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

este Juízo DEFERE o pedido do exequente de fls. 248/249-verso, item “d”, 

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.

2 – Havendo constrição patrimonial na diligência acima determinada, 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado ou de maneira 

pessoal, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do 

CPC).

 3 – Cumpridas 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.

4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 Cáceres/MT, 11 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 151293 Nr: 10125-12.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDFSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 151293

 DECISÃO

1 – Inicialmente, DEFERE-SE o pedido de inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema 

SERASAJUD, com esteio no artigo 782, § 3º, do CPC.

2 – No mais, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 dias, 

indicar bens passíveis de constrição patrimonial visando à satisfação 

integral do débito, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 774, 

parágrafo único, do CPC.

3 – Após, INTIME-SE a parte exequente para manifestação e 

requerimentos úteis ao deslinde do feito executivo no prazo de 15 dias, 

sob pena de arquivamento.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 16 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150602 Nr: 9373-40.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEUTERIO PEREZ MANCILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ADOLFO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILMARA PINHEIRO LIMA 

BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Código: 150602

DESPACHO

1 – Diante do lapso temporal decorrido desde o último andamento 

processual, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

informar se houve o cumprimento total da obrigação discutida nos autos, 

valendo o silêncio como satisfação do débito.

2 – Após, com ou se manifestação, CONCLUSOS.

3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 16 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 85374 Nr: 933-60.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L.M.G. DO AMARAL-ME, LURDES MENDES 

GONÇALVES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACERENSE ESPORTE CLUBE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 (...)Fundamenta-se e decide-se.Nesse contexto, uma vez que sequer 

fora especificado o motivo que justificasse a aplicação do art. 313, inciso 

VI, do CPC, incide com inteira justeza a norma do art. 921, III, do novo CPC 

a qual determina a suspensão do feito quando não há localização de bens 

passíveis de penhora, impondo, consequentemente, o arquivamento 

provisório do feito e exclusão do relatório estatístico mensal sem baixa na 

distribuição.De conseguinte, acerca do prazo máximo de suspensão, 

importante destacar que o artigo 921 do CPC trouxe nova disciplina acerca 

da suspensão da execução em caso de ausência de bens penhoráveis, 

consignando em seu §1º o prazo de 1 (um) ano durante o qual se 

suspenderá a prescrição.Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III, do 

CPC, este Juízo SUSPENDE a execução pelo prazo de 01 (um) ano e pelo 

mesmo período fica suspenso o curso do prazo prescricional, inteligência 

do §1º do mesmo dispositivo.ADVIRTA-SE o exequente que após o 

transcurso do prazo acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, 

consoante dispõe o artigo 921, §4º.Por fim, considerando que o objetivo 

da execução é a satisfação do crédito, movendo-se esta no interesse do 

credor, não há razão para remeter o feito ao arquivo provisório, 

porquanto, caso sejam localizados bens passíveis de penhora ou 

modificada a situação fática sobre a localização do executado, tal fato 

será comunicado a este Juízo que determinará a juntada do expediente 

nestes autos para continuidade da execução.Ademais, o processo será 

imediatamente desarquivado caso a exequente a qualquer momento 

provocar o Poder Judiciário para requerer providências úteis ao 

andamento da execução patrimonial na eventualidade de localizar bens do 

devedor aptos ao pagamento da dívida.Forte em tais fundamentos, 

cumprida a providência acima, DETERMINA-SE o arquivamento da 

execução com as baixas e anotações necessárias.Às providências 

necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 15 de outubro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 89632 Nr: 4890-69.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO BARROSO VIARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NATALINO RODRIGUES FONTES, 

ESPÓLIO DE HAYDEE LEITE FONTES, NAYDE MARIA LEITE FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5.362, MARCELO BARROSO VIARO - OAB:OAB/MT 

13.290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de INTIMAR 

as partes requerente e requerida, por meio de seus advogados, 

legalmente constituídos, para manifestarem-se nos autos acerca da 

certidão do oficial de justiça, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 171402 Nr: 7341-91.2014.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUCE APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)1 – CONVERTE-SE o mandado inicial em mandado executivo, nos 

termos do art. 701, §2º do CPC. Desse modo, preenchidos os 

pressupostos legais, CITE-SE a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida no prazo de 3 (três) dias, contados da efetivação da 

citação, inteligência do artigo 829 do CPC.(...)2 – Na hipótese de o Oficial 

de Justiça não encontrar a parte executada, deverá proceder ao arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantia da execução (art. 830, 

caput CPC), devendo nos dez dias seguintes à efetivação do arresto 

procurar a parte devedora 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1º).3 – Caso não seja efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de 

Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens 

móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na posse direta do 

devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo Civil).4 – 

ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis eventualmente 

penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados junto ao 

exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, responsável ainda 

por providenciar e custear a remoção dos bens, sob pena de preclusão 

do direito que lhe assiste a execução, com a liberação da penhora(...)6 – 

Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma 

autorizada nos itens 2 e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem 

preferencial de penhora descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte 

exequente para que requeira as providências que entender necessárias 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.7 – FIXA-SE, desde 

já, os honorários advocatícios a serem pagos pela executada em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de 

pagamento integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será 

reduzida pela metade (art. 827, §1º CPC).8 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 141243 Nr: 10920-52.2011.811.0006

 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: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte embargada, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para especificar, de forma fundamentada, as provas que 

ainda pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 179767 Nr: 2118-26.2015.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CENTRO DE DIVERSÕES JACARÉ LTDA, BIANCA 

JORGE DA CUNHA CARNEIRO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401, VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - 

OAB:12649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 (...)III – DispositivoForte nas razões supra, JULGA-SE PROCEDENTE o 

pedido inicial para o fim de determinar à parte ré a exibição dos 

documentos pleiteados, consignando-se o prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de multa diária cominatória por atraso no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da 

determinação de busca e apreensão destes documentos.Por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Com supedâneo no princípio da causalidade, 

haja vista que a parte autora demonstrou a pretensão administrativa 

formulada (fls. 63/67), CONDENA-SE a parte ré ao pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como nos honorários sucumbenciais no 

importe fixado em R$ 1.500,00, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

mediante as cautelas de estilo, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias. Cáceres/MT, 11 de outubro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 162526 Nr: 10319-75.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA FATIMA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS A.MENDES DA SILVA - 

OAB:12.433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY DE FÁTIMA FERREIRA 

- OAB:4727 MT

 Código: 162526

DESPACHO

1 – Uma vez que os embargos à execução em apenso foram recebidos 

sem efeito suspensivo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pugnar o que entender de direito para o andamento da 

vertente execução, sob pena de arquivamento.

2 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e, após, 

venham os autos CONCLUSOS.

3 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 11 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 181502 Nr: 3198-25.2015.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DE FATIMA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVES DE ABREU - 

OAB:12172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS A. MENDES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 12433

 (...)Ante o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE a pretensão 

formulada pela parte embargante. CONDENA-SE a parte embargante ao 

pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, fixados em 

10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 2º do art. 85 do 

CPC, contudo, condenação essa suspensa por força do art. 98, § 3º, do 

CPC, uma vez que este Juízo DEFERE a gratuidade da justiça à parte 

embargante, como requerido.Desta feita, JULGA-SE EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.TRASLADE-SE cópia desta sentença ao processo de 

execução n. 5180-79.2012.811.0006 (Código: 146916).Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Cáceres/MT, 01 de outubro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 166327 Nr: 3330-19.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON HIDEO TAKAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 (...)Diante do exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos formulados pela parte autora na inicial, razão pela qual 

CONDENA a ré à restituição simples da quantia de R$ 5.050,00 em favor 

da parte autora, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do 

arbitramento.Depois, pelo princípio da causalidade, CONDENA-SE a parte 

demandada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor 

da condenação (art. 85, § 2º, do CPC).No mais, este Juízo EXTINGUE o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 11 de outubro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 8006 Nr: 703-67.1999.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA VALE DA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO ANTUNES MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Ferrer Antunes 

Maciel - OAB:12394, JOÃO MARIO DA SILVA MALDONADO - 

OAB:4721/B

 Código n. 8006

SENTENÇA

Trata-se de ação de execução de sentença ajuizada por AGROPECUÁRIA 

VALE DA SERRA em face de JOÃO PEDRO ANTUNES MACIEL ambos 

qualificados na inicial.

 À fl. 261 a parte autora foi intimada a promover o prosseguimento do feito 

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

 Entretanto, consoante certidão de fl. 262 o exequente deixou transcorrer 

o prazo sem apresentar manifestação.

 1 – Desta forma, considerando que a parte autora manteve-se inerte, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 16 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175664 Nr: 10418-11.2014.811.0006

 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: LF CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, HYUNDAI 

CAOA DOP BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SABATELLO COZZE - 

OAB:252.802 OAB/SP, JOSÉ MARIA DE SOUZA RAMOS - OAB:16.559, 

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - OAB:15.249-A, TATYANA 

BOTELHO ANDRÉ - OAB:170.219 OAB/SP

 Código n. 175664

SENTENÇA

Trata-se de ação de ação ordinária de obrigação de fazer c/c indenização 

por dano material e pedido de tutela parcial ajuizada por LF COSNTRUÇÃO 

LTDA em face de TOKIO MARINE SEGURADORA S/A e HYUNDAI CAOA 

DOP BRASIL LTDA, ambos qualificados nos autos.

A decisão de fl. 384 já havia indeferido o pedido da parte ré de verificação 

de saldo remanescente, em razão da comprovada ausência de saldo a ser 

levantado (fls. 379/381). Desse modo, determinou-se a intimação da parte 

ré para manifestar nos autos no prazo de 05(cinco) dia requerendo o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

À fl. 385, a parte ré pugnou novamente pelo desarquivamento dos autos 

para verificação de saldo a ser levantado.

1 – Desta forma, considerando que a parte ré reiterou às fls. 385 o pedido 

já indeferido por este juízo, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 16 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 101050 Nr: 6145-28.2010.811.0006

 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: ANDRE RICARDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B

 Autos n. 6145-28.2010.811.0006 (Código: 101050)

SENTENÇA

 Trata-se de ação de ação de indenização por perdas e danos morais com 

tutela antecipada ajuizada por ANDRÉ RICARDO DOS SANTOS em 

desfavor de FIAT LEASING S/A – ARRENDAMENTO MECANTIL, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Após a realização do pagamento do saldo remanescente informado às fls. 

190/193 pelo autor, a parte ré às fls.196/197 pugnou pela extinção do feito 

tendo em vista a satisfação da obrigação.

Os autos vieram conclusos.

Compulsando os autos, nota-se que a parte ré cumpriu a obrigação objeto 

dos autos, promovendo o pagamento integral da avença.

Desta forma, certo é que, disciplina o art. 924, II, do Código de Processo 

Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da 

obrigação.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Expeça-se o alvará para levantamento dos valores (fl. 196/197), para a 

conta bancária da parte autora.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, ARQUIVEM-SE os 

autos com as anotações e baixas necessárias.

Cáceres/MT, 16 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6553 Nr: 492-65.1998.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA BONFANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, MARIONELY ARAUJO VIEGAS - OAB:2684

 Certifico para os devidos fins e legais efeitos que a parte requerida 

manteve-se inerte em relação ao pagamento das verbas sucumbenciais, 

bem como os honorários advogatícios.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 133933 Nr: 2878-14.2011.811.0006

 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: VITOR GUSTAVO SAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A-REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A MT

 Código: 133933

DECISÃO
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1 – Considerando a petição de fls.148/151, PROCEDA-SE à retificação da 

capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, 

fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como exequente 

VITOR GUSTAVO SAES e como executado CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S.A-REDE CEMAT.

 2 – Logo, INTIMEM-SE a parte executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, paguem a integralidade da dívida em execução, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput 

e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 16 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 132841 Nr: 1641-42.2011.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR GUSTAVO SAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A-REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062-MT

 Código: 132841

DECISÃO

1 – Considerando a petição de fls. 93/96, PROCEDA-SE à retificação da 

capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, 

fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como exequente 

VITOR GUSTAVO SAES e como executado CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S.A-REDE CEMAT.

 2 – Em razão do equívoco no cálculo das custas e honorários 

advocatícios apresentado pelo exequente à fl. 96, INTIMEM-SE a parte 

exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias apresente cálculo 

atualizado das custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez 

por cento) sobre valor da causa, conforme sentença de fls. 88/91, sob 

pena de arquivamento.

3 – Com a apresentação do cálculo, INTIME-SE a parte executada, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a integralidade da dívida em 

execução, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem 

como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do 

artigo 523, caput e §1º, do CPC.

4 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

5 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

6 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

7 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

8 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 16 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 23257 Nr: 3877-79.2002.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA SEBASTIANA LEONARDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS FERREIRA 

MENDES - OAB:6.557-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 23257

DESPACHO

DÊ-SE vista dos autos ao patrono subscritor da petição de fl. 88 pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme requerido.

Caso a procuradoria, intimada, não retire o feito no prazo de 10 (dez) dias, 

RETORNEM os autos ao arquivo.

Por outro lado, devolvido o processo e nada requerido em 05 (cinco) dias, 

RETORNEM os autos ao arquivo.

INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 16 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 4442 Nr: 930-28.1997.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S/A - FRIGOARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR SERROU CAMY FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318, 

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Código: 4442

SENTENÇA

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por 

FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - FRIGOARA em face de OSCAR 

SERROU CAMY FILHO, ambos qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, a parte autora foi intimada para 

promover a regularização do polo passivo ou manifestar o que entender 

de direito no prazo de 10 (dez) dias (fl. 65), sob pena de extinção.

Entretanto, consoante certidão de fl. 100 o prazo transcorreu sem que a 

parte autora tivesse acostado aos autos nenhuma manifestação, deixando 

de promover o andamento do feito.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte requerente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. Os autores permaneceram inertes, prejudicando assim o bom 

andamento da demanda.

Diante disso, considerando que os autores não promoveram as diligências 

que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 16 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163042 Nr: 334-48.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIR LOPES DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO DE OLIVEIRA FILHO, MONICA AGRIPINA 

BOTELHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferido o seguinte despacho:

1. Não havendo requerimento de diligências, DECLARA-SE encerrada a 

instrução.

2. Permaneçam os autos CONCLUSOS para sentença.

 3. CUMPRA-SE.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 184416 Nr: 4902-73.2015.811.0006

 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: LUCI CLAIRE GARCIA GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS GARCIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA ME, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:138.436/SP, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764 - A

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferido o seguinte despacho:

1. Não havendo requerimento de diligências, DECLARA-SE encerrada a 

instrução.

2. Sai a parte autora devidamente intimada para apresentar suas razões 

finais por escrito, consignando-se prazo de 10 (dez) dias.

3. Em seguida, INTIMEM-SE as rés para o mesmo fim no prazo comum de 

10 (dez) dias.

4. Após, CONCLUSOS para sentença.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 176836 Nr: 363-64.2015.811.0006

 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: ESPÓLIO DE JOFRE FAUSTO CABRAL, MARGARIDA 

RIBEIRO DA SILVA CABRAL, JUAREZ APARECIDO RIBEIRO CABRAL, 

MATILDE RIBEIRO CABRAL, MARIA CABRAL RIBEIRO TORRES, JOELCIO 

APARECIDO RIBEIRO, JOEL RIBEIRO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENILZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239 MT

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferido o seguinte despacho:

1. Não havendo requerimento de diligências, DECLARA-SE encerrada a 

instrução.

2. Sai a parte autora devidamente intimada para apresentar suas razões 

finais por escrito, consignando-se prazo de 10 (dez) dias.

3. Em seguida, INTIMEM-SE as rés para o mesmo fim no prazo comum de 

10 (dez) dias.

4. Após, CONCLUSOS para sentença.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 136295 Nr: 5476-38.2011.811.0006

 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: GILBERTO CONCEIÇÃO JACOBINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA BARBOSA DA SILVA, JARBAS 

BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ, HEBERT DIAS - 

OAB:12395

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferido o seguinte despacho:

1. Não havendo requerimento de diligências, DECLARA-SE encerrada a 

instrução.

2. Permaneçam os autos CONCLUSOS para sentença.

 3. CUMPRA-SE.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001962-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES (AUTOR(A))

THOMAS CANELLAS DELUQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (RÉU)

RENATO CESAR MARTINS CUNHA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO 1 – Em que pese haver proferido despacho em 

momento anterior neste processo, fato é que este magistrado está 

impedido de presidir este feito, por uma questão de coerência, porquanto 

houve declaração de suspeição em em outros processos patrocinados 

pelo mesmo advogado que ora assiste a parte autora. Com efeito, por um 

lapso, não houve tal declaração neste feito e, com a atenção e 

competência que lhe são inerentes - dado que executa um trabalho de 

excelência no comando da Secretaria desta 2ª Vara Cível - o Senhor 

Gestor optou por não cumprir a determinação anterior e remeter o 

processo concluso. Forte em tais razões e sem mais delongas, 

DECLARO-ME suspeito para presidir/julgar o presente feito em razão de 

foro íntimo, com fundamento no artigo 145, §1ºdo CPC, aliado ao fato de 

que este Magistrado mantém relação contratual com o patrono que assiste 

a parte autora. 2 – REMETA-SE o feito ao meu substituto legal, 

promovendo-se as anotações de praxe no Sistema PJE. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002590-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS CANELLAS DELUQUE (ADVOGADO(A))

ANALIA PINTO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):
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RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO 1 – Em que pese haver proferido despacho em 

momento anterior neste processo, fato é que este magistrado está 

impedido de presidir este feito, por uma questão de coerência, porquanto 

houve declaração de suspeição em em outros processos patrocinados 

pelo mesmo advogado que ora assiste a parte autora. Com efeito, por um 

lapso, não houve tal declaração neste feito e, com a atenção e 

competência que lhe são inerentes - dado que executa um trabalho de 

excelência no comando da Secretaria desta 2ª Vara Cível - o Senhor 

Gestor optou por não cumprir a determinação anterior e remeter o 

processo concluso. Forte em tais razões e sem mais delongas, 

DECLARO-ME suspeito para presidir/julgar o presente feito em razão de 

foro íntimo, com fundamento no artigo 145, §1ºdo CPC, aliado ao fato de 

que este Magistrado mantém relação contratual com o patrono que assiste 

a parte autora. 2 – REMETA-SE o feito ao meu substituto legal, 

promovendo-se as anotações de praxe no Sistema APOLO e na capa dos 

autos. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005996-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

N. A. S. C. (EXEQUENTE)

RUTE DE LAET E SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON SANTANA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Considerando que há na comarca unidade 

com competência privativa para apreciar questões atinentes a família e 

sucessões, este Juízo DECLARA-SE incompetente para a apreciação do 

presente processo. 2 – Nesse quadro, DETERMINA-SE a redistribuição 

deste processo para a 1ª Vara Cível desta Comarca, promovendo-se as 

baixas necessárias. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005696-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

ELIDA GOMES LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO BENEDITO DA SILVA (RÉU)

GLAUCIA BENEDITA MALHEIROS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação de usucapião 

extraordinário ajuizada por ELIDA GOMES LEITE em face do MARCIO 

BENEDITO DA SILVA E OUTRA, ambos devidamente qualificados no 

processo. A petição inicial foi despachada (Id n. 15717632). Em petição de 

id. 15869700, a parte autora pugna pela extinção do feito. O processo veio 

concluso. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Em análise 

do processo, em que pese à prática de atos processuais, nota-se a 

existência de litispendência entre esta demanda e o processo n. 

1005402-20.2018.8.11.0006. Assim, existindo identidade de partes, causa 

de pedir e pedido, nota-se a ocorrência de litispendência, devendo esta 

demanda ser extinta sem a resolução do mérito, com fundamento no art. 

337, §1º do Código de Processo Civil. Com efeito, verifica-se que a 

distribuição da presente demanda ocorreu depois da distribuição do PJE n. 

1005402-20.2018.8.11.0006. Assim, mostra-se de rigor a extinção do 

presente processo, tendo em vista a existência de litispendência, com 

fundamento no art. 485, inciso V, do CPC. Ante o exposto, considerando a 

existência de litispendência entre as demandas, JULGA-SE EXTINTO o 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta sentença, 

certifique-se, em seguida, ARQUIVEM-SE os autos. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006006-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS EMIDIO COSTA KRISCHKE JUNIOR (ADVOGADO(A))

SILOMAR ATAIDES FERREIRA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO GONCALVES GOMES (ADVOGADO(A))

NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIURA & MIURA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006006-78.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA 

REQUERIDO: MIURA & MIURA LTDA - EPP 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, 18 de outubro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli 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 Vistos, etc... Ante a 

conclusão indevida, remeto os autos à Escrivania para cumprimento. 

Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001215-37.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INACIO ALEXANDRE CAVALCANTE (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001215-37.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: INACIO 

ALEXANDRE CAVALCANTE Vistos, etc... Defiro o pedido de pesquisa de 

endereço, obtendo os seguintes resultados: CPF: 170.718.848-38 Nome 

Completo: INACIO ALEXANDRE CAVALCANTE Nome da Mãe: ODETE 

ALEXANDRE CAVALCANTE Data de Nascimento: 05/09/1957 Título de 

Eleitor: 0135816600124 Endereço: VINTE E TRES 549 JD LAGO II CEP: 

13051-132 Municipio: CAMPINAS UF: SP Dados do Eleitor Nome INACIO 

ALEXANDRE CAVALCANTE Título 135816600124 Data Nasc. 05/09/1957 

Zona 6 Endereço RUA DAS ESMERALDAS189 - COHAB VELHA Município 

CÁCERES UF MT Data Domicílio 22/04/2009 Nome Pai FRANCISCO 

ALEXANDRE CAVALCANTE Nome Mãe ODETE ALEXANDRE 

CAVALCANTE Naturalidade ASSARÉ, CE Cód. Validação 

26f7c82a8614e72a80e52a1665952054 Expeça-se carta para citação do 

réu no endereço da cidade de Campinas nos termos do despacho inicial 

(pelos Correios). Acaso reste frustrada a tentativa de citação, 

manifeste-se a Autora requerendo o que entender de direito, devendo 

adotar as medidas pertinentes para citação da parte Ré.Para tanto, anoto 

o prazo de 10 dias. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 18 de outubro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004502-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLA MALDONADO DE BARROS (AUTOR(A))

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR ANTONIO WILL (RÉU)

SANDRA ALVES VENDRAMEL (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004502-71.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIELLA MALDONADO DE BARROS RÉU: VALMIR ANTONIO WILL 

Vistos, etc... Ante a suspeição declarada (id. 9130792) proceda com a 

remessa ao Substituto legal para análise, atentando-se a opção fornecida 

pelo sistema PJE (opção 25) para selecionar o Juiz substituto. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003703-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

GONCALINA SANTANA DE SOUZA (AUTOR(A))

ZACARIAS GASPAR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

LEANDRO DA CONCEICAO PINHO (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003703-28.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

GONCALINA SANTANA DE SOUZA, ZACARIAS GASPAR RÉU: VERDADE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos, etc... Em razão de 

provável erro do sistema o processo permaneceu concluso após 

despacho (id. 15657902). Assim, remeto os autos à Escrivania desta Vara 

para cumprimento das determinações contidas no despacho de id. 

15657902. Cumpra-se. Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002774-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO STEFANI ROCHA GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002774-92.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: RODRIGO 

STEFANI ROCHA GARCIA Reoportunizo ao Credor no prazo de 15 

(quinze) dias, diligenciar no cartório de registro de imóveis acerca da 

existência de bem em nome do devedor. Acaso demonstre e sendo 

eventualmente negativa a localização de bens, desde já defiro o pedido de 

requisição das três últimas declarações do imposto de renda, ITR e 

declaração de operações imobiliárias junto à Receita Federal. Para tanto, 

proceda a escrivania a conclusão dos autos. Intime-se. Caceres, 18 de 

outubro de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006082-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY DAS DORES DA SILVA KOVALSKI (AUTOR(A))

ODENIR DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

CICERA DE FATIMA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

CELINA DO MENINO JESUS DA SILVA (AUTOR(A))

ODENIRA NUPRAPERTI DO SOCORRO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES (ADVOGADO(A))

J E RIBEIRO DO AMARAL - ME (RÉU)

SERGIO LUIS DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006082-39.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ODENIRA NUPRAPERTI DO SOCORRO DA SILVA SANTOS, ODENIR DO 

ESPIRITO SANTO, SUELY DAS DORES DA SILVA KOVALSKI, CELINA DO 

MENINO JESUS DA SILVA, CICERA DE FATIMA GOMES DA SILVA RÉU: 

SERGIO LUIS DA SILVA, J E RIBEIRO DO AMARAL - ME Especifiquem as 

partes quanto as provas que pretendem efetivamente produzir, 

justificando sua pertinência, no prazo de dez dias. Caceres, 18 de outubro 

de 2018. Ricardo A R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004051-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO MARIANO DA COSTA (EXECUTADO)

H. M. DA COSTA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP (EXECUTADO)

IDARIO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004051-46.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: H. M. DA 

COSTA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP, HELIO MARIANO DA COSTA 

Vistos etc. O credor na última manifestação fez juntar aos autos diversos 

documentos relativos a pesquisa de bens imóveis em nome dos 

devedores. No entanto, conforme se nota pela petição contida no id. 

15820274 - Pág. 1, apenas solicitou a juntada e nada requereu de 

substancial visando a penhora de bens ou qualquer outra diligência. 

Também até o momento não se manifestou quanto a possibilidade de 

averbação desta execução junto ao SERASAJUD conforme a 

possibilidade prevista no art. 782, §3° do Código de Processo Civil. Assim 

sendo, anoto o prazo de 15 dias para que o credor manifeste e requeira o 

que entender pertinente, visando o regular andamento da execução. 

Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 18 de outubro de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002518-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (ADVOGADO(A))

VALERIO ZANATA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (RÉU)

SELMA FERNANDES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

GENERAL MOTORS DO BRASIL (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002518-18.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

VALERIO ZANATA RÉU: GRAMARCA VEICULOS LTDA, GENERAL 

MOTORS DO BRASIL Vistos etc. Considerando que as partes 

manifestaram-se genericamente quanto o interesse em produzir provas na 

fase de instrução, antes de promover o saneamento do processo, hei por 

bem conceder o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

posicionem-se quanto eventual interesse em produzir provas. Caso haja 

interesse, deverão desde já indicar as provas pretendidas, bem como 

justifica-las. Decorrido o prazo, retorne concluso para a apreciação das 

preliminares suscitadas, resolução das eventuais questões processuais 

pendentes e se for o caso, deliberar sobre provas e eventual instrução. 

Cáceres/MT., 18 de Outubro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005561-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UISER RAFAEL SOUZA BERGAMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005561-60.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

UISER RAFAEL SOUZA BERGAMO Vistos etc. Intimo novamente o autor 

para que promova o andamento da missiva, notadamente mediante o 

recolhimento do valor correspondente a diligência do oficial de justiça. 

Para tanto, anoto o prazo de cinco dias. Decorrido o prazo e não havendo 

o pagamento, devolva-se a missiva sem cumprimento. Cáceres/MT., 18 de 

Outubro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005461-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

ARIEL DUTRA ATALA (AUTOR(A))

ESTELA CRISTINA RAMOS VIGO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA CATARINA RAMOS VIGO LACERDA (RÉU)

FRANCISCO MÁRCIO RAMOS VIGO (RÉU)

ESPÓLIO DE FAUSTINO VIGO COUCE (RÉU)

ANTONIO FLORES VIGO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FLORES VIGO OAB - 003.782.751-00 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005461-08.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ARIEL DUTRA ATALA, ESTELA CRISTINA RAMOS VIGO RÉU: ESPÓLIO DE 

FAUSTINO VIGO COUCE, ANTONIO FLORES VIGO, TANIA CATARINA 

RAMOS VIGO LACERDA, FRANCISCO MÁRCIO RAMOS VIGO 

REPRESENTANTE: ANTONIO FLORES VIGO Vistos, etc. Defiro 

provisoriamente os benefícios da justiça gratuita. Citem-se e intimem-se 

os(a) Requeridos(a) 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. 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. 

Expeça-se o necessário. Cáceres/MT., 18 de Outubro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005070-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CARDOSO (ADVOGADO(A))

AROLDO DE MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOISA FRANCISCA DE ALMEIDA (RÉU)

BALBINO BENJAMIM DE MIRANDA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005070-53.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

AROLDO DE MIRANDA RÉU: BALBINO BENJAMIM DE MIRANDA, ELOISA 

FRANCISCA DE ALMEIDA Vistos etc. Realizando consulta ao link 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/consulta/guias-do-processo/), consta a 

informação de que no dia 03 de Setembro de 2018 houve a arrecadação 

de guia vinculada a este processo no valor de R$549,63. No mais, acolho 

a dilação de prazo solicitada de modo que concedo o prazo de 30 dias 

para que o autor supra a inicial conforme anotado no despacho anterior. 

Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 18 de Outubro de 2018 

Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003055-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA (RÉU)

SEBASTIAO DEL MOURO JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003055-48.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: CRISTINA 

DE ARAUJO MIRANDA, SEBASTIAO DEL MOURO JUNIOR Vistos, etc... 

Compulsando os autos, verifico que razão assiste a Defensoria Pública 
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quanto a ausência de tentativa de citação dos Requeridos nos endereços 

obtidos por meio de pesquisa deste Juízo (id. 12733049). Sendo assim, 

expeça-se mandado para citação nos termos do despacho inicial, nos 

endereços indicados no despacho de id. 12733049, quais sejam: 

Assentamento Antônio Conselheiro OI, S/N, Cáceres/MT – Cristina de 

Araújo Miranda, e Assentamento Mata Cumprida Zona Rural, Cáceres/MT – 

Sebastião Del Mouro Júnior. Acaso não seja efetivada a citação nos 

endereços indicados, fica mantida a citação por edital já levada à efeito. 

Neste caso, intime-se a Defensoria Pública para apresentar defesa dos 

Requeridos na condição de Curador Especial para qual foi nomeada (id. 

13364124). Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000686-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DA CRUZ SOUZA (EXECUTADO)

FABIO PEREIRA PIRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000686-18.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: FABIO PEREIRA PIRES, FABIO DA CRUZ SOUZA Vistos 

etc. Expeça-se certidão para os fins do art. 828 do CPC - taxa já quitada - 

id. Num. 15864165 - (Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que 

a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor 

da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou 

de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade). Nos 

termos do art. 139, IV do Código de Processo Civil, DEFIRO a pesquisa de 

endereço em relação aos devedores indicados na petição contida no id. 

15855331. Segue abaixo as informações encontradas: CPF: 

927.905.501-15 Nome Completo: FABIO PEREIRA PIRES Nome da Mãe: 

CECILIA PEREIRA PIRES Data de Nascimento: 02/07/1981 Título de Eleitor: 

0021484941856 Endereço: R DOS EXPEDICIONARIOS 75 CENTRO CEP: 

78200-000 Municipio: CACERES UF: MT Dados do Eleitor Nome FABIO 

PEREIRA PIRES Título 021484941856 Data Nasc. 02/07/1981 Zona 6 

Endereço RUA DAS VIOLETAS QUADRA 26 LOTE 22 COHAB NOVA 

Município CÁCERES UF MT Data Domicílio 05/05/1998 Nome Pai JOSE PIRES 

Nome Mãe CECILIA PEREIRA PIRES Naturalidade JAURU, MT Cód. 

Validação 19f0c0a1703364a1c398f888181bc91e CPF: 028.273.153-94 

Nome Completo: FABIO DA CRUZ SOUZA Nome da Mãe: JORGINA DA 

CRUZ Data de Nascimento: 08/03/1988 Título de Eleitor: 0030114621848 

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA 45 CENTRO CEP: 

65900-970 Municipio: IMPERATRIZ UF: MA Dados do Eleitor Nome FABIO 

DA CRUZ SOUZA Título 030114621848 Data Nasc. 08/03/1988 Zona 6 

Endereço RUA COMANDANTE BALDUINO1783 - CENTRO Município 

CÁCERES UF MT Data Domicílio 07/05/2007 Nome Pai JOÃO GOMES DE 

SOUZA Nome Mãe JORGINA DA CRUZ Naturalidade SANTA LUZIA 

D'OESTE, RO Cód. Validação 92c96c69b844fa8d48aec8de88426178 

Manifeste o credor no prazo de 15 dias. No mesmo prazo esclareça o 

Exequente quanto o interesse na averbação desta ação nos registros de 

proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando 

favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o necessário para 

cumprimento pelo sistema Serajud. Como a pesquisa de bens é restrita ao 

domicilio e impossibilita a busca em todos os cartórios do pais, esclareça a 

parte Exequente quanto o interesse em ser determinada a averbação da 

indisponibilidade de bens móveis e imóveis do Executado no Centro 

N a c i o n a l  d e  I n d i s p o n i b i l i d a d e  d e  b e n s  - 

https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em âmbito 

nacional. Caceres/MT., 18 de Outubro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000268-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CEZAR FERRI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE ARISTIDES EVANGELISTA DA SILVA (RÉU)

ESPÓLIO DE MARIA ROSA DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

EMAJ (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE MARIA DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000268-12.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIO CEZAR FERRI RÉU: ESPÓLIO DE ARISTIDES EVANGELISTA DA 

SILVA, ESPÓLIO DE MARIA ROSA DA SILVA Vistos etc. Para a pesquisa 

de endereço solicitada no id. 15827349 - Pág. 1 necessário se faz a 

indicação de dados pessoais mínimas da pessoa cujo endereço se 

pretenda localizar, não sendo suficiente apenas o seu nome. Portanto, 

concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor, por meio da 

Defensoria Pública, indique os dados pessoais de Bernardo da Silva a fim 

de que seja possível a busca eletrônica de seu endereço. Decorrido o 

prazo, retorne concluso. Não obstante, verifique a Secretaria da Vara se 

houve o cumprimento do despacho contido no id. 15321347 - Pág. 1. Caso 

negativo, expeça-se o necessário. Cáceres/MT., 18 de Outubro de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003868-12.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

BENEDITO LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003868-12.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

BENEDITO LOPES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Intime-se o perito para que se manifeste em 

relação a impugnação aos honorários periciais apresentada pelo réu. 

Poderá a intimação ser realizada via e-mail para otimizar os trabalhos. 

Encaminhe em anexo o inteiro teor da impugnação apresentada pela parte 

ré. Anote-se o prazo de dez dias para a resposta do perito. Após, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 18 de Outubro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004047-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

LUZIA SCHNEIDER SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUINA GOMES DE ANDRADE (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004047-09.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

LUZIA SCHNEIDER SANTOS RÉU: JOAQUINA GOMES DE ANDRADE Vistos 

etc. Providencie o agendamento de nova data para a audiência de 

autocomposição no CEJUSC. Expeça-se mandado para citação e intimação 

da Requerida. Durante a diligência, observe o Oficial de Justiça o que 

dispõe o art. 252 e 253 do Código de Processo Civil. Cáceres/MT., 18 de 

Outubro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003029-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIA RIBEIRO DOS REIS (AUTOR(A))

EDENILSON RIBEIRO DOS REIS (AUTOR(A))

NATANAEL RIBEIRO DOS REIS (AUTOR(A))

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ARMANDO ESTEVAM DA ROCHA (RÉU)

SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA ROCHA (RÉU)

MARCEL DE SA PEREIRA (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003029-50.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

EDIVANIA RIBEIRO DOS REIS, EDENILSON RIBEIRO DOS REIS, NATANAEL 

RIBEIRO DOS REIS RÉU: ARMANDO ESTEVAM DA ROCHA, SOLANGE DE 

OLIVEIRA SILVA ROCHA, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Em razão 

da declinação do Perito nomeado - id. Num. 15732778, nomeio em 

substituição a Perita Criminal Sandra Maria Couto Maldonado com 

Endereço: Rua Comandante Balduíno, N. 2030, Bairro São Luiz, Cáceres, 

MT CEP: 78200-000 - Telefone: (65) 3223-1391. Intime-se nos exatos 

termos da decisão de id. Num. 14214762. Caceres, 18 de outubro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001759-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MIRON TRINDADE (AUTOR(A))

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE SEBASTIÃO CAVALCANTI FREIRE (RÉU)

ESPÓLIO DE NADIA PINTO DE ARRUDA FREIRE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERTOLDO CAVALCANTI FREIRE SOBRINHO OAB - 105.176.771-72 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001759-25.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

AUGUSTO MIRON TRINDADE RÉU: ESPÓLIO DE NADIA PINTO DE ARRUDA 

FREIRE, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO CAVALCANTI FREIRE REPRESENTANTE: 

BERTOLDO CAVALCANTI FREIRE SOBRINHO Vistos, etc... Compulsando 

os autos vislumbro que o Autor indica o estado civil “casado”, contudo, 

pleiteia tão somente em nome próprio a declaração de usucapião do 

imóvel. Ademais, no documento de id. 2921455 há indicação de que o 

cônjuge do Autor é contribuinte de impostos sobre o imóvel em questão. 

Sendo assim, esclareça o Autor quanto a ausência do cônjuge no polo 

ativo da ação, no prazo de 10 dias, requerendo as medidas pertinentes 

e/ou atenda o disposto no art. 73 do CPC. Após, novamente conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003092-12.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRACIR GONCALVES DE FREITAS FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO WILSON SANCHES (RÉU)

Outros Interessados:

WILLIAN DIOGO TELES (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA TEREZA TORRES (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTONIO JOSE GONÇAVES (TERCEIRO INTERESSADO)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003092-12.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

MIRACIR GONCALVES DE FREITAS FERREIRA RÉU: BENEDITO WILSON 

SANCHES Vistos, etc... Esclareça a parte Autora quanto a ausência do 

seu cônjuge no polo ativo da ação, tendo em vista que conforme certidão 

de casamento anexa no id. 4307935 constituiu matrimônio em 1977 e, 

supostamente, exerceria a posse do imóvel desde meados dos anos 90. 

Ademais, há documento vinculado ao imóvel apontando o nome do cônjuge 

da Autora (id. 4308003). Para tanto, anoto o prazo de 15 dias para prestar 

os esclarecimentos e/ou cumprir o disposto no art. 73 do CPC. Após, 

novamente conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 18 de outubro 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005370-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

AFONSO NEI FONTES RAMIRES (AUTOR(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILENE LIRA CEBALHO (ADVOGADO(A))

ESPOSA/CONVIVENTE DO SR. ETERGINO JOSÉ DE LIRA (RÉU)

ETERGINO JOSE DE LIRA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1005370-15.2018.8.11.0006 Valor da causa: $954.00 ESPÉCIE: [ESBULHO 

/ TURBAÇÃO / AMEAÇA, LIMINAR]->REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE (1707) POLO ATIVO: Nome: AFONSO NEI FONTES RAMIRES 

Endereço: Rodovia MT 343, Fazenda Girau, Zona Rural, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: ETERGINO JOSE DE LIRA 

Endereço: MT 343, KM 10, Balneário Piraputanga, Zona Rural, CÁCERES - 

MT - CEP: 78200-000 Nome: ESPOSA/CONVIVENTE DO SR. ETERGINO 

JOSÉ DE LIRA Endereço: MT 343, Km 10, Balneário Piraputanga, Zona 

Rural, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA 

CONTESTAÇÃO IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a 

contestação apresentada é tempestiva (ID Num. 15996914 ). Por corolário 

impulsiono os autos com o intuito de que a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado acoste ao feito a impugnação da contestação no prazo legal. 

Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001723-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO SILVA (EXECUTADO)

C. SILVA CONSTRUCOES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001723-80.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: C. SILVA CONSTRUCOES - ME, CELSO SILVA Vistos, 

etc... Ante a suspeição declarada (id. 10583968) proceda com a remessa 

ao Substituto legal para análise, atentando-se a opção fornecida pelo 

sistema PJE (opção 25) para selecionar o Juiz substituto. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007340-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELI DA SILVA PARADELA (AUTOR(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON SANTONI FILHO (ADVOGADO(A))

RENATO ARANTES (RÉU)

RODRIGO AUED (ADVOGADO(A))

LUCAS EDUARDO MARCON SPOSITO (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA CURY ARANTES (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007340-84.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

NELI DA SILVA PARADELA RÉU: RENATO ARANTES, ANA CRISTINA 

CURY ARANTES Vistos, etc... Proceda a Escrivania: - tão somente a 
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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 CPC 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. Decorridos os prazos, certifique-se e retornem 

conclusos para sentença. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005360-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

ANTONIO GARCIA OURIVES (AUTOR(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (RÉU)

GRACE ALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005360-05.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANTONIO GARCIA OURIVES RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT Vistos etc. Nos termos do art. 139, VI do Código 

de Processo Civil, concedo às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias, 

para que esclareçam se possuem interesse em produzir provas na fase 

de instrução. Caso possuam interesse, deverão desde já indicar as 

provas que pretendem produzir e justificar a sua pertinência para a 

solução da lide. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 18 de 

Outubro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001451-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN ALVES OLIVEIRA (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. 1001451-86.2016.8.11.0006 Valor da causa: $11,722.66 

ESPÉCIE: [CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT Endereço: Neftes de Carvalho, n 489-S, Duas 

Pontes, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78300-000 POLO PASSIVO: 

MIRIAN ALVES OLIVEIRA Endereço: Rua Seis de Outubro, 906, Centro, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Certifico para os devidos e legais efeitos 

que o prazo recursal findou. Razão pela qual, intimo vossa senhoria na 

qualidade de representante da parte Autora para no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique bens passíveis de penhora, ou requeira o que entender de 

direito. Cáceres-MT, 18 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: 1003887-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ZERBINI (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA NUNES (ADVOGADO(A))

LUIZ NAKAHARADA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA CARRELO SILVA (RÉU)

FLAVIO ODEMAR GATTASS (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. 1003887-47.2018.8.11.0006 Valor da causa: $68,426.36 

ESPÉCIE: [COMPETÊNCIA]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: 

FUNDACAO ZERBINI Endereço: RUA HADDOCK LOBO, - ATÉ 1079 - LADO 

ÍMPAR, CERQUEIRA CÉSAR, SÃO PAULO - SP - CEP: 01414-001 POLO 

PASSIVO: Nome: FLAVIO ODEMAR GATTASS Endereço: Rua Santa Luzia, 

30, Vila Irene, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: JANAINA CARRELO 

SILVA Endereço: SANTA LUZIA, 30, VILA IRENE, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar Vossa 

Excelência, na qualidade de Representante da Parte Autora, com fito de 

que tome ciência do Despacho de ID 14626706, do processo acima 

identificado, bem como a certidão de ID 15093349 do mesmo processo. 

Cáceres, 18 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: 1002565-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BETHANIA CRUZ BIANQUINI PALMIRO (AUTOR(A))

CAMILA GONZAGA VANINI (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA - EPP (RÉU)

CAMILA CERVANTES (RÉU)

ROMILSON SILVA DOURADO (RÉU)

SUELY FERNANDES DOURADO (RÉU)

RICARDO GOMES DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1002565-89.2018.8.11.0006 Valor da causa: $80,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DE IMAGEM]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: BETHANIA CRUZ 

BIANQUINI PALMIRO Endereço: Rua das Maravilhas, 1800, Cavalhada III, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: RDNEWS SITE 

DE NOTICIAS LTDA - EPP Endereço: RUA C, 86, CAPÃO DO GAMA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78025-579 Nome: ROMILSON SILVA DOURADO 

Endereço: RUA C, 86, CAPÃO DO GAMA, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-579 

Nome: SUELY FERNANDES DOURADO Endereço: RUA C, 86, CAPÃO DO 

GAMA, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-579 Nome: CAMILA CERVANTES 

Endereço: RUA C, 86, CAPÃO DO GAMA, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-579 

CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO IMPULSIONAMENTO 

PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação apresentada é tempestiva 

(ID Num. 15996125). Por corolário impulsiono os autos com o intuito de que 

a parte autora, na pessoa de seu Advogado, acoste ao feito a 

impugnação da contestação no prazo legal, assim como, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da requerida CAMILA 

CERVANTES. Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018. Joel Soares Viana 

Junior Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003341-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FREIRE DE ANDRADA FERREIRA (REQUERIDO)

MARINA JANOLIO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003341-89.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: MARCELO FREIRE DE 

ANDRADA FERREIRA, MARINA JANOLIO FERREIRA Reoportunizo a parte 

Credora providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, em 

cinco dias. Restando impossibilitado de cadastrar o Advogado, todo ato 

que necessite de intimação da parte Executada, oficie requisitando ao 

Juízo Deprecante que proceda a ciência para o Devedor e seu Advogado. 

Acaso persista a inércia, comunique ao Juízo Deprecante e arquive-se. 

Caceres, 18 de outubro de 2018. Ricardo A R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002551-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS CANELLAS DELUQUE (ADVOGADO(A))

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (RÉU)

RENATO CESAR MARTINS CUNHA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1002551-08.2018.8.11.0006 Valor da causa: $28,133.19 

ESPÉCIE: [JUROS DE MORA - LEGAIS / CONTRATUAIS, LIMITAÇÃO DE 

JUROS]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: RENATO CESAR PINTO DE 

ARRUDA ARANTES Endereço: rua voluntarios da patria, 789, centro, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: SEBASTIAO 

CARLOS DE ARRUDA Endereço: ALAMEDA JÚLIO MULLER, (RES 

ALAMEDA), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-200 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar Vossa Excelência, na 

qualidade de representante da Parte Autora, com o fito de que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, manifeste-se em relação a manifestação de ID 

15938843, pleiteando o que entender de direito. Cáceres, 18 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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000701-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME (AUTOR(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

LATICINIO SAO LUIZ LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (RÉU)

GILBERTO JOSE DA COSTA (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

NAOR DE MELO FRANCO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (RÉU)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

MUNICIPIO DE CÁCERES (RÉU)

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES (ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com prazo em curso das recuperandas. Cáceres-MT , 18 de outubro de 

2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003362-02.2017.8.11.0006

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:

ELIANE CLARISSE DA SILVA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - 

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

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO PROCESSO n. 

1003362-02.2017.8.11.0006 Valor da causa: $7,088.38 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS BANCÁRIOS]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: 
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COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Endereço: Rua 

Tancredo A. Neves, 40, CENTRO, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 

78300-000 POLO PASSIVO: Nome: ELIANE CLARISSE DA SILVA 

Endereço: Rua das Piúvas, 135, Jardim Guanabara, 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, efetue o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 35,70 reais, 

visando o cumprimento do Mandado de Execução 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, 18 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001332-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEY GONZAGA DOS REIS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1001332-28.2016.8.11.0006 Valor da causa: $13,653.90 ESPÉCIE: 

[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Endereço: Rua Neftes de Carvalho, 

489, 1 Piso, Jardim Duas Pontes, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 

78300-000 POLO PASSIVO: Nome: VALDINEY GONZAGA DOS REIS 

Endereço: Rua Dos Expedicionários, 414, Bairro Centro (Vila Mariana),, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nos termos do art. 203, §4° do Código de 

Processo Civil e art. 93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 

482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar 

a intimação da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca da certidão negativa (ID Num. 15985007). Eu, Joel 

Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005351-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA DA ROSA BARROS BATISTA (REQUERIDO)

JOSE CARLOS BATISTA (REQUERIDO)

J. CARLOS BATISTA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1005351-09.2018.8.11.0006 Valor da causa: $29,709.27 ESPÉCIE: 

[Intimação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: Núcleo Cidade de Deus, 

s/n, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: J. 

CARLOS BATISTA & CIA LTDA - ME Endereço: R VINTE E OITO DE 

OUTUBRO, 2826, CENTRO, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 

Nome: JOSE CARLOS BATISTA Endereço: RUA MARIA DOS ANJOS 

BRAGA, 941, centro, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 Nome: 

BENEDITA DA ROSA BARROS BATISTA Endereço: RUA JOAQUIM 

MURTINHO, 98, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nos termos do 

art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso XIV da 

Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação da parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão negativa 

(ID Num. 15990606 ). Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, 

digitei.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000444-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARIA NEIDE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CHAVES LIRA (ADVOGADO(A))

PAULINO PEREIRA DE ARAUJO (RÉU)

MARIA CRATIU PEREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

CLIBAS MORAIS DA SILVA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000444-59.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIA NEIDE DE OLIVEIRA RÉU: PAULINO PEREIRA DE ARAUJO, MARIA 

CRATIU PEREIRA Nos termos do art. 10 do CPC, manifestem as partes se o 

resultado da perícia implica na necessidade ou não de modificação, total 

ou parcial, da tutela de urgência concedida. Fixo prazo para manifestação 

até a data da audiência. Intimem-se. Caceres, 18 de outubro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000444-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARIA NEIDE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CHAVES LIRA (ADVOGADO(A))

PAULINO PEREIRA DE ARAUJO (RÉU)

MARIA CRATIU PEREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

CLIBAS MORAIS DA SILVA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000444-59.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIA NEIDE DE OLIVEIRA RÉU: PAULINO PEREIRA DE ARAUJO, MARIA 

CRATIU PEREIRA Nos termos do art. 10 do CPC, manifestem as partes se o 

resultado da perícia implica na necessidade ou não de modificação, total 

ou parcial, da tutela de urgência concedida. Fixo prazo para manifestação 

até a data da audiência. Intimem-se. Caceres, 18 de outubro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006605-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALVES DE MENEZES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1006605-51.2017.8.11.0006 Valor da causa: $15,317.04 ESPÉCIE: [BUSCA 

E APREENSÃO]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO DAYCOVAL S/A Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1793, - DE 1047 

A 1865 - LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-200 

POLO PASSIVO: Nome: RAFAEL ALVES DE MENEZES Endereço: RUA 

DOS RUBIS 556, VILA MARIANA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso XIV da 

Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação da parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão negativa 

(ID Num. 16004691), abaixo transcrita: Certifico, em cumprimento deste r. 

mandado,. extraído dos Autos 1006605-51.2017, da 3ª Vara Cível (PJE), 

que me dirigi, nesta cidade, e Rua dos Rubis nº 556 (Cohab Velha), e lá, 

não encontrei o citando, Sr. RAFAEL ALVES DE MENEZES, nem o veículo 

a ser apreendido, pelo vizinho fui informado de que ele está morando em 

Cuiabá. Dirigi-me, então, à Rua José Pinto de Arruda nº 260 (Junco), e lá, 

também não o encontrei, nem o veículo, pela moradora,Dª Vânia Cristina da 

Silva Souza fone (65) 9.9958-3337, sua cunhada, fui informado de que ele 

mudara-se para Cuiabá, não sabendo precisar o seu endereço naquela 

cidade, razão porque foi impossível o cabal cumprimento deste r. 

mandado, por isso devolvo-o à Escrivania da 3ª Vara Cível, para as 

providências cabíveis e aguardo novas ordens. O referido é verdade e 

dou fé. Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018. Joel Soares Viana Junior 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005668-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

BANCO DA AMAZONIA SA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DE OLIVEIRA BORGES (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1005668-07.2018.8.11.0006 Valor da causa: $29,951.90 ESPÉCIE: 

[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO DA AMAZONIA SA Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 

800, - DE 381/382 AO FIM, CAMPINA, BELÉM - PA - CEP: 66017-000 POLO 

PASSIVO: Nome: LUIS CARLOS DE OLIVEIRA BORGES Endereço: RUA 

DAS ESMERALDAS, 66, COHAB VELHA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação da parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão negativa 

(ID Num. 16011675), abaixo transcrita: CERTIFICO e dou fé, em 

cumprimento ao mandado do(a) MM Juiz(a) de Direito da 3ª (a) Vara Cível; 

que não foi possível procede ao cumprimento do mandado citatório pela 

ausência de depósito preliminar da diligência do oficial de justiça, visto a 

ação não ser contemplada pela gratuidade judicial. Ante o exposto devolvo 

mandado a cartório. Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018. Joel Soares 

Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002551-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS CANELLAS DELUQUE (ADVOGADO(A))

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (RÉU)

RENATO CESAR MARTINS CUNHA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO COMPARECER NO CARTÓRIO 

RETIRAR OFÍCIO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO PROCESSO n. 

1000444-59.2016.8.11.0006 Valor da causa: $264,239.21 ESPÉCIE: 

[AQUISIÇÃO, ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, COMPENSAÇÃO, COMPRA E 

VENDA, CLÁUSULA PENAL, Defeito, nulidade ou anulação]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: MARIA NEIDE DE 

OLIVEIRA Endereço: RUA COSTA MARQUES, 970, CENTRO, CÁCERES - 

MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: PAULINO PEREIRA DE 

ARAUJO Endereço: RUA 90, 899-N, JARDIM TARUMA, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78300-000 Nome: MARIA CRATIU PEREIRA Endereço: 

RUA 90, 899-N, JARDIM TARUMA, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 

78300-000 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de 

seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 05 dias, compareça no 

Cartório da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, para proceder à 

retirada do Ofício 207/2018, tendo em vista os emolumentos a serem 

pagos. Cáceres, 18 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-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002526-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO (ADVOGADO(A))

ODENIL MARQUES GARCIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDINA FRANCISCA VIEIRA DA SILVA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1002526-92.2018.8.11.0006 Valor da causa: $38,000.00 ESPÉCIE: 

[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]->REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO 

DE POSSE (1707) POLO ATIVO: Nome: ODENIL MARQUES GARCIA 

Endereço: rua dos cury, 05, cohab nova, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

POLO PASSIVO: Nome: BERNARDINA FRANCISCA VIEIRA DA SILVA 

Endereço: Rua das Orquídeas, s/n, Jardim Padre Paulo, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação 

apresentada é tempestiva (ID Num. 16019432). Por corolário impulsiono os 

autos com o intuito de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado, 

acoste ao feito a impugnação da contestação no prazo legal. Cáceres/MT, 

18 de outubro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005424-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LICINIO DE ARRUDA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
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CÁCERES DESPACHO Processo: 1005424-78.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LICINIO DE ARRUDA RODRIGUES Manifeste a parte Autora sobre a 

certidão de id. Num. 15938008, no prazo de 15 dias. O mandado expedido 

tinha por objeto a busca e apreensão nos endereços descritos na 

exordial. Na quase totalidade dos mandados de busca e apreensão, as 

diligências são estratosféricas, com justificativa de diligências em vários 

locais da cidade, com nítido descumprimento da ordem judicial, conduta 

essa não verificada em processos de naturezas diversas. Nestes autos 

observo a afirmação de ter realizado diligência no CISC, DETRAN e FAPAN 

sem qualquer autorização para tal. Ademais, qual a razão para fazer 

diligência na FAPAN ?????? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Frente às reiteradas diligências no 

mesmo sentido, determino o sobrestamento do pagamento da diligência de 

id. Num. 15978122, até ulterior análise deste juízo. Para tanto, deverão os 

Oficiais prestar esclarecimentos pormenorizado, inclusive deverão 

comprovar a realização das citadas diligências e qual a pertinência de 

fazer buscas na FAPAN. Fixo prazo de 10 dias. Dê-se imediata ciência 

para a Direção do Fórum para abster de realizar a liberação da diligência. 

Conste ainda no ofício para providenciar a ciência de todos Oficiais de 

Justiça da comarca que nos processos em tramite na 3ª Vara este juízo 

somente permitirá o pagamento das diligências cumpridas nos endereços 

apontados pelas partes, e somente excepcionalmente dada a 

peculiaridade de algum caso, e desde que devidamente justificado, será 

permitido o pagamento de diligência em local diverso, sob pena de não ser 

autorizado o pagamento, e sem prejuízo de ser requisita apuração da 

conduta na esfera funcional. Caceres, 18 de outubro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002187-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

JOSE INACIO MEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1002187-36.2018.8.11.0006 Valor da causa: $7,089.50 

ESPÉCIE: [ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE 

DE TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: JOSE 

INACIO MEIRA Endereço: Sítio São José, s/n, Zona Rural A. Boa 

Esperança Sitio São José, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A. Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 74, 5 andar, CENTRO, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 Intimo Vossa Senhoria na qualidade de 

representante da parte Requerida, nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo da r. sentença de (ID 15173508), com a 

finalidade de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da dívida no 

valor de R$ 186,23, indicado pelo Autor (ID 15881899), na forma do art. 

523 do CPC. Cáceres-MT, 18 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: 1002181-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER SOUZA DE PAULA (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1002181-29.2018.8.11.0006 Valor da causa: $9,450.00 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

VAGNER SOUZA DE PAULA Endereço: Rua B, s/n, Bairro Vila Real, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endereço: RUA 

SENADOR DANTAS, 74, 5 andar, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 

20031-205 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 

93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. 

XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação da 

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

requerimento (ID Num. 16017939), mais precisamente sobre o 

desinteresse do requerido na realização da audiência conciliatória. Eu, 

Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001203-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROBERTO RISSO (EXECUTADO)

RISSO & RISSO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1001203-23.2016.8.11.0006 Valor da causa: $27,347.85 

ESPÉCIE: [CONTRATOS BANCÁRIOS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Endereço: Rua Tancredo A. Neves, 40, 

CENTRO, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78300-000 POLO PASSIVO: 

Nome: RISSO & RISSO LTDA - ME Endereço: Rua Alfredo Dulce, 136, 

Maracanazinho, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: MARCIO 

ROBERTO RISSO Endereço: Rua Alfredo Dulce, 136, Maracanazinho, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Certifico que a parte requerida apesar de 

citada e intimada, conforme AR's (ID 13122845 e 13123437), 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, 18 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. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001565-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAURI MUNIZ RIBEIRO (ADVOGADO(A))

CARMEM LUCIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

MARCIO DA SILVA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

aguardando cumprimento de mandado. Cáceres-MT , 18 de outubro de 

2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006006-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS EMIDIO COSTA KRISCHKE JUNIOR (ADVOGADO(A))

SILOMAR ATAIDES FERREIRA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO GONCALVES GOMES (ADVOGADO(A))

NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIURA & MIURA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1006006-78.2018.8.11.0006 Valor da causa: $40,330.00 ESPÉCIE: [Atos 

executórios]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA Endereço: PRAÇA DA 

IMPRENSA, Filial Sen. Canedo, Rod. GO 536, Dist. Br. Cent., DIONISIO 

TORRES, FORTALEZA - CE - CEP: 60135-690 POLO PASSIVO: Nome: 

MIURA & MIURA LTDA - EPP Endereço: PORTO CARREIRO, S/N, CENTRO, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nos termos do art. 203, §4° do Código de 

Processo Civil e art. 93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 

482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos 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, visando o cumprimento da carta precatória. 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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004818-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO (ADVOGADO(A))

BENITO CID CONDE NETO (ADVOGADO(A))

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ (ADVOGADO(A))

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO LUIZ MARQUES (REQUERIDO)

 

aguardando cumprimento de mandado

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 172112 Nr: 7863-21.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZENICE DE SOUZA PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A MT

 Vistos, etc...

Tendo sido concluída a produção da prova pericial (fls. 288/291), designo 

audiência de instrução para o dia 12 de dezembro de 2018, às 16:00 

horas para colheita do depoimento pessoal das partes, determinada à fl. 

239.

 Como a parte Autora não apresentou o rol de testemunhas no prazo 

determinado (fl. 239) resta operada a preclusão com relação a produção 

de prova testemunhal.

 No mais, em atenção ao pedido de fl. 288, procedo com a liberação do 

valor relativo aos honorários periciais em favor do perito nomeado.

 Intimem-se pessoalmente as partes para comparecimento (art. 385, §1º, 

CPC). Concomitante, ficam intimadas por meio de seus advogados via DJE.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 186754 Nr: 6222-61.2015.811.0006

 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: CF TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON TUBINO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIS DALTO DE MORAES 

- OAB:287251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para , no prazo 

de 10 (dez)dias, requerer o que entenderem de direito, tendo em vista que 

à audiência para a oitiva das testemunhas da parte ré restou prejudicada 

ante a ausência das mesmas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148324 Nr: 6800-29.2012.811.0006

 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): DANIEL GARCIA DE LIMA, ALZIRA LOPES 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça no valor 

de R$ 70,00 (setenta reais)a fim de possibilitar o cumprimento do mandado 

de avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 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 
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HIPOLITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para tomar 

conhecimento que o Edital expedido e devidamente publicado via DJE 

10361, com previsão de disponibilização em 18/10/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 154258 Nr: 1644-26.2013.811.0006

 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: PORTO ESTRELA TRANSPORTADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO MÔNACO-MÔNACO DIESEL 

CAMILHÕES E ÔNIBUS LTDA, MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686, LEONARDO SÜLZER PARADA - OAB:11.846-B, MARCELO 

PEREIRA DE CARVALHO - OAB:138.688OAB/SP, RICARDO TURBINO 

NEVES - OAB:12454

 Frente aos inúmeros questionamentos de fls. 921/924, intime o Perito para 

manifestar, no prazo de dez dias.

Com a juntada da resposta/eventual complementação/aditamento, intimem 

as partes.

Nos exatos termos do despacho de fls. 363, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 14:00 horas.

Fixo prazo de 15 dias para apresentação do rol de testemunhas. Fica a 

carga da parte em proceder a intimação de suas testemunhas.

Expeça-se o necessário para intimação pessoal das partes para 

prestarem depoimento pessoal. Concomitantemente, ficam intimadas na 

pessoa de seus Procuradores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 194612 Nr: 283-66.2016.811.0006

 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: AURINO DA SILVA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM IZIDORO SOUTO FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, LEANDRO LADEIA SEGATTO - OAB:20324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... Agora, às fls. 146/147 alegou que alienou o imóvel por iniciativa 

particular pela quantia de R$ 8.000,00 reais e deduzido o valor da dívida 

de imposto, resultaria na quantia de R$ 6.537,20 reais. Pelo simples 

esboço, percebe-se que a parte Exequente vem alterando 

sistematicamente suas pretensões. A leilão judicial havia sido agendado e 

por atuação contrária do Credor, acabou sendo cancelado. Pediu 

adjudicação e depois, alterou pedido para alienação por iniciativa 

particular. A última petição traduz numa verdade litigância de má-fé, senão 

vejamos. ... Lembro que o imóvel foi avaliado em R$ 40.000,00 (quarenta 

mil) reais, e a pretensão de alienar pela irrisória quantia de R$ 8.000,00 

reais fere princípio da moralidade, do enriquecimento sem causa e viola 

frontalmente o comportamento que se espera de qualquer parte numa 

relação processual. A sucessiva alteração de pedido, inclusive com 

pretensão de enriquecimento sem causa na alienação de bem por quantia 

correspondente a 20 % sobre o valor da avaliação traduz em violação ao 

inciso III do art. 77 do CPC e constitui em emprego de meio ardil, seja para 

obter proveito financeiro indevido, além de tumultuar e impedir o regular 

processamento do feito. Como o último pedido afronta à legislação, 

indefiro. O despacho que permitiu à alienação por iniciativa particular deve 

ser revogado, pois, anteriormente, a parte ao dar causa ao cancelamento 

do leilão, manifestou expressamente pela adjudicação. Tal situação tem 

incidência ao disposto no art. 200 do CPC que reza: ... Portanto, tendo 

expressamente pleiteado a adjudicação, a sua expressa opção produziu 

imediatamente a constituição de direito processual, e não deve, 

desmotivamente, ser descartada. Sob a ótica do art. 200 do CPC, cumpra 

a escrivania o despacho de fls. 106, na parte em que determina a 

intimação da parte Devedora. Após o decurso do prazo, retorne concluso. 

Desde já anoto que o auto de adjudicação somente será expedido 

mediante prévio depósito dos honorários do Leiloeiro. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 97290 Nr: 2357-06.2010.811.0006

 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): FRANCISCO BALDUINO DA SILVA JUNIOR ME, 

FRANCISCO BALDUÍNO DA SILVA JUNIOR

 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: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos em correição.

Aguarde-se:

(x) Decurso de prazo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 185467 Nr: 5506-34.2015.811.0006

 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: LUIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESDE - MODAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13.164-B MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA 

SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos financeiros da 

devedora até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854 do Código 

de Processo Civil. Caso a diligência seja positiva de modo a tornar 

indisponíveis recursos financeiros da executada, deverá ser intimada por 

meio de edital e via DJE, caso em que poderá no prazo de 05 (cinco) dias 

comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 

854, §3°, I do CPC) e/ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva 

de seus ativos financeiros (art. 854, §3°, II do CPC). Em caso de rejeição 

ou não sendo apresentada a manifestação do executado, converter-se-á 

a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, 

circunstância em que os valores permanecerão depositados em conta 

vinculada ao Juízo até o levantamento pelo credor, este último quando 

esgotados os meios de defesa (art. 854, §5° do CPC). Por outro lado, caso 

a diligência seja frustrada (com resultado negativo ou insuficiente), 

intime-se o Credor para indicar bens e/ou requere o que entender 

pertinente no prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo do exercício do 

direito de defesa pela executada, nos moldes acima em caso de 

indisponibilidade parcial. No mesmo prazo esclareça o Exequente quanto o 

interesse na averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, 

nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já 

defiro o pedido e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema 

Serajud. Como a pesquisa de bens é restrita ao domicilio e impossibilita a 

busca em todos os cartórios do pais, esclareça a parte Exequente quanto 

o interesse em ser determinada a averbação da indisponibilidade de bens 

móveis e imóveis do Executado no Centro Nacional de Indisponibilidade de 

bens - https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em 

âmbito nacional. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 8221 Nr: 439-84.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON NONATO DE LIMA, JOÃO THIAGO DE 

OLIVEIRA, OLINDA LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUÉRIKA MAIA DE PAULA 

CARVALHO - OAB:6.514 MT

 Defiro o pedido de penhora via Bacenjud.

Tendo já decorrido prazo fixado no despacho de fls. 342, intime o Credor 
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para indicar a localização do bem penhorado. De igual forma fica a parte 

Devedora intimada para a mesma finalidade, sob pena da omissão 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, com imposição de multa 

no percentual de 20 % sobre o valor da dívida.

Como a pesquisa de bens é restrita ao domicilio e impossibilita a busca em 

todos os cartórios do pais, esclareça a parte Exequente quanto o 

interesse em ser determinada a averbação da indisponibilidade de bens 

móveis e imóveis do Executado no Centro Nacional de Indisponibilidade de 

bens - https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em 

âmbito nacional.

Fixo prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 112085 Nr: 6271-10.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MAURO MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILL TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR MARTINEZ - OAB:13.681 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO DA SILVA - 

OAB:26005, GUSTAVO ARANHA GOMES - OAB:46030

 Certifico para os devidos e legais efeitos que , decorreu o prazo para a 

parte requerida manifestar acerca do "Despacho->Mero expediente", de 

24/07/2018, disponibilizado no DJE nº 10302, de 25/07/2018 e publicado no 

dia 26/07/2018, onde constam como patronos habilitados para receberem 

intimações: SANDRA ALVES VENDRAMEL - OAB:23755/O, TATIANE 

BIAGGI DE OLIVEIRA DAMASCENO - OAB:SP-329.670, representando o 

polo passivo. Certifico ainda, que o substabelecimento de fls.685/686 foi 

protocolado na data de 23/08/2018. Razão pela qual, encaminho os autos 

à conclusão para novas determinações.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007035-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

EDSON LUIZ PERIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN (ADVOGADO(A))

JOSE PEDRO DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1007035-03.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

BANCO DA AMAZONIA SA EXECUTADO: JOSE PEDRO DIAS Vistos etc. 

Cuida-se de EXECUÇÃO ajuizada por BANCO DA AMAZÔNIA em face de 

JOSÉ PEDRO DIAS. Em suma a execução está em curso desde Novembro 

de 2017 sem que tenha a mesma sido satisfeita em seu objeto. Em 

manifestação proferida no id. 11784226 o credor requereu a penhora 

parcial de rendimentos no importe de 30% de seus vencimentos. No id. 

13608859 - Pág. 1 reiterou-se o pedido. No id. 13881340 o Juízo concedeu 

o prazo de 15 dias para o contraditório do devedor. O contraditório foi 

exercido no id. 14884303. Na oportunidade o devedor defendeu a 

impenhorabilidade do salário com base no art. 833, IV do Código de 

Processo Civil. Sustentou que o crédito executado não se enquadra nas 

exceções previstas em lei. Afirmou ainda que já está com alto 

comprometimento de sua renda e que sendo pessoa idosa depende de 

cuidados com saúde, de modo que a constrição mensal almejada pelo 

credor comprometeria ainda mais sua renda e sustento. Concluiu 

afirmando que a penhora nos moldes almejados constitui medida 

desarrazoada, a qual, se deferida, implicaria em violação a 

impenhorabilidade salarial em razão de dívida que não possui caráter 

alimentar. Após tecer suas razões, requereu seja rejeitado o pedido de 

penhora sobre os proventos do executado. Com sua manifestação, juntou 

seus comprovantes de rendimento mensal. É a síntese do necessário. 

Fundamento de decido. Inicialmente determino que a escrivania cumpra 

integralmente às deliberações de id. Num. 13881340, eis que remanesce a 

expedição de ofício ao Serasa e a expedição de mandado para penhora e 

avaliação de bens. Em atenção ao princípio da menor onerosidade, 

inicialmente determino o cumprimento do mandado de penhora. Acaso não 

seja penhorado bens, especialmente imóveis, suficientes para a garantia 

da dívida, fica desde já analisado o pedido de penhora dos proventos. 

Destaco que para o caso de ser efetivada penhora, não justifica, a 

princípio, a concomitante penhora dos vencimentos. Este Juízo possui 

entendimento consolidado no sentido de que é possível a realização de 

penhora sobre salário do devedor, independente da natureza da 

obrigação. Explico: É bem certo que a legislação processual veda a 

retenção de salários, pois é através desses que os trabalhadores ou 

aposentados se mantêm e sustentam suas respectivas famílias, quitando 

seus compromissos cotidianos. Todavia, após detida análise da matéria, 

verifica-se que a penhora de apenas uma porcentagem da verba de 

natureza alimentar não fere o espírito do artigo art. 833, IV do CPC/2015. A 

disposição processual que veda a penhora sobre os salários, saldos e 

proventos deve ser interpretada levando-se em consideração outras 

regras processuais civis a fim de serem respeitados os princípios da 

própria execução, entre eles, o de que os bens do devedor serão 

revertidos em favor do credor, a fim de pagar os débitos assumidos. Isso 

porque as verbas de natureza alimentar são livremente negociáveis, são 

disponíveis! A título exemplificativo, cita-se a consignação em folha de 

pagamento, prática cada vez mais comum entre servidores públicos, em 

que se destina previamente parte do salário para o pagamento de 

determinadas dívidas. É de se ponderar ainda que vigora o princípio da 

duração razoável do processo. Por este, o Poder Judiciário tem a 

obrigação de dar a prestação jurisdicional no menor tempo possível. Logo, 

a constrição mensal em folha de pagamento tornará, ainda que 

paulatinamente, segura a execução, mormente diante do comportamento 

do devedor que até o momento não garantiu a execução. Sobre o assunto, 

eis a orientação jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

112600/2009 - CLASSE CNJ - 202 – COMARCA CAPITAL AGRAVANTE: 

HELSON OLIVEIRA DE ASSIS E SILVA AGRAVADA: COOPERATIVA DE 

ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE DE MATO GROSSO LTDA – UNICRED MATO GROSSO “PROCESSO 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA (FASE DE 

EXECUÇÃO). PENHORA ON LINE SOBRE CONTA-SALÁRIO. 

POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DOS VALORES DEPOSITADOS. 1- Na 

esteira dos precedentes jurisprudenciais, a penhora no percentual de 

trinta por cento de valores que constam de conta-salário não implica em 

onerosidade excessiva ao devedor e muito menos em ofensa ao art. 649, 

inciso IV, do Código de Processo Civil, havendo, assim, uma mitigação da 

regra da impenhorabilidade da verba salarial em prol da efetividade do 

processo de execução, sem, no entanto, se descurar do princípio de que 

a execução deve se processar da forma menos onerosa ao devedor. 2- 

Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (TJDF - A. I. 

20070020034467 -, Relator MARIA BEATRIZ PARRILHA, 4ª Turma Cível, 

julgado em 30-5-2007, DJ 14-6-2009 p. 150) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA “ON-LINE”. 

SALÁRIO DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DO EXECUTADO. 

POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE OS 

VALORES DEPOSITADOS. 01. É possível a penhora sobre valores 

depositados em conta-corrente, ainda que provenientes de salário, desde 

que limitada a 30% (trinta por cento), de modo a não representar uma 

onerosidade excessiva ao executado, bem assim para que a satisfação 

do crédito do exeqüente se torne efetiva. Precedentes desta Corte de 

Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça. 02.Agravo de 

Instrumento conhecido e provido”. (TJDF - Agravo de Instrumento 

20080020183384AGI - 3ª Turma Cível - Relatora Desembargadora NÍDIA 

CORRÊA LIMA- julgamento: 19-8-2009). “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE 

INTEMPESTIVIDADE RECURSAL, REJEITADA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DE CONTA-SALÁRIO DE SERVIDOR 

PÚBLICO - POSSIBILIDADE DA PENHORA DE PROVENTOS NO LIMITE DE 

30% - COM VISTA A GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL - RECURSO DE AGRAVO PROVIDO – DECISÃO 

CASSADA. Rejeita-se a preliminar de intempestividade recursal deduzida, 

quando a regra do artigo 522 do CPC, foi corretamente atendida pelas 

Agravantes. A admissibilidade da pretensão da penhora no limite de 30% 

dos proventos do funcionário público encontra guarida na jurisprudência, 

entendimento ao qual alinho-me, ante a imprescindibilidade da eficiência 

jurisdicional, pois a validade do direito processual esta definitivamente 

atrelada a sua capacidade de decidir imperativamente e impor decisões, o 

que implica no provimento do recurso interposto para cassar a decisão 
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interlocutória que determinou o desbloqueio da conta-salário”. (TJMT - RAI 

nº 18081/2008 - 5ª Câmara Cível - Tel. Des. MUNIR FEGURI - julgamento: 

14-8-2008). Com efeito, conclui o Juízo pela possibilidade de registro de 

penhora e retenção em folha de pagamento do devedor, observado o limite 

30% dos rendimentos líquidos mensais do devedor. Referida providência 

segue a lógica permissiva da disponibilidade de parcela dos rendimentos 

da pessoa física, da qual é possível a utilização para comprometimento em 

empréstimos consignados em folha de pagamento. Existe orientação 

jurisprudencial nesta linha de raciocínio. Senão, vejamos: APELAÇÃO 

CÍVEL - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS - PENHORA ON LINE - DESCONTO 

EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PERCENTUAL LIMITADO A 30% ATÉ 

TOTAL PAGAMENTO DA DÍVIDA - CONSTRIÇÃO VÁLIDA- RECURSO 

DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Admite-se a realização da penhora on 

line incidente sobre salário do devedor desde que seja limitada ao 

percentual de até 30% do salário do devedor. (TJMT - Ap 144678/2013, 

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 04/09/2014). Ademais, 

considerando que há EMBARGOS À EXECUÇÃO em curso, cujo mérito 

ainda não foi apreciado, saliento que os valores constritos deverão 

permanecer vinculados ao processo até que se resolva a controvérsia 

construída por meio dos embargos. Assim, tanto a execução fica 

garantida, como também eventual excesso de penhora à depender do 

resultado dos Embargos poderá ser prontamente sanado. Por fim, 

considerando o “alto salário” do devedor – o qual possui renda bem acima 

da média nacional – a presente determinação não colocará em risco a 

subsistência do mesmo, pois a restrição no patamar de 30% terá como 

parâmetro a sua renda líquida (deduzidos os descontos pré-existentes, 

tanto obrigatórios como os contratuais). É como decido! Ante o exposto, 

com base nos fundamentos acima, ACASO NÃO SEJAM PENHORADOS 

BENS SUFICIENTES PARA INTEGRAL GARANTIDA DA DÍVIDA, DESDE JÁ 

DEFIRO A PRETENSA PENHORA solicitada pelo credor de modo que 

DETERMINO que seja retida diretamente na fonte pagadora a importância 

correspondente a 30% dos proventos líquidos do devedor, cujos valores 

deverão ser vinculados ao processo. Portanto, não sendo penhorados 

bens, oficie-se ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO 

(DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS), determinando-se o 

cumprimento da presente decisão de modo que promovam a averbação da 

penhora (observado o limite de 30% do rendimento líquido do Magistrado) 

e a respectiva vinculação dos valores ao presente feito, mediante 

depósito em conta judicial. Anote-se ainda que a constrição deverá 

perdurar até posterior determinação deste Juízo que observará o 

cumprimento da íntegra da obrigação exequenda. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cáceres/MT, 18 de Outubro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001688-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (EXEQUENTE)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JABUR PNEUS S.A (EXECUTADO)

PAULO ROGERIO TSUKASSA DE MAEDA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001688-52.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO EXECUTADO: JABUR 

PNEUS S.A Vistos etc. Na manifestação anterior o exequente pretende 

que este Juízo requisite as 05 (cinco) últimas declarações de imposto de 

renda da executada, a fim de que as informações encontradas orientem 

as diligências em busca de bens à serem executados. Pois bem. 

Estabelece o art. 139, IV do Código de Processo Civil que: Art. 139. O juiz 

dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária; Partindo-se da possibilidade insculpida no 

dispositivo acima, reputo adequado o requerimento deduzido pelo 

exequente, na medida em que algumas diligências já foram realizadas, sem 

que qualquer delas tenha surtido o efeito esperado, qual seja, a 

localização de bens para a penhora. Portanto, delibero pela requisição de 

informações fiscais do executado junto a receita federal, no que tange a 

sua declaração de imposto de renda referente aos 05 exercícios fiscais 

anteriores. Segue em anexo o resultado da pesquisa. Manifeste-se o 

credor no prazo de 15 dias, requerendo o que entender pertinente. Após, 

retorne concluso. Cáceres/MT., 18 de Outubro de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001374-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIEL PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001374-77.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: 

MARCIEL PEREIRA DA SILVA Defiro os pedidos de id. Num. 15781237. 

Segue em anexo resultado da pesquisa. Manifeste a parte Credora no 

prazo de 15 dias. Caceres, 18 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre R 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001114-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DAMACENA JUNIOR (REQUERENTE)

SILVANA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001114-29.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: SILVANA ALVES DOS SANTOS, RONALDO DAMACENA 

JUNIOR Silvana Alves dos Santos e Ronaldo Damacena Júnior 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, aforaram Ação de 

Retificação de Registro Civil. Em sua inicial, aduzem que a Requerente 

Silvana deseja a inclusão do patronímico do seu cônjuge em seu nome, 

passando a se chamar Silvana Alves dos Santos Damacena. Em razão 

disso, requerem seja alterado seu registro de casamento para incluir no 

nome da Requerente Silvana o patronímico do seu cônjuge, qual seja, 

“Damacena”. Juntaram documentos de ids. 12206085, 12206100, 

12206109, 12206131, 12206157, 12206194. Foi determinada a expedição 

de ofício aos Institutos de identificação da Polícia Federal bem como 

Cartório distribuidor requisitando informações acerca de antecedentes 

criminais da Autora, sendo as respostas anexadas nos ids. 14127204, 

14209747, 14732747, 14801675 A representante do Ministério Público 

manifestou-se pela procedência dos pedidos veiculados na petição inicial 

(id. 15971445). É o relatório. Decido. 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. 

Outrora, não há necessidade de maior dilação probatória, cabendo nos 

autos o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I 

do CPC, eis a matéria fática restou plenamente esclarecida, e sendo a 

prova documental satisfatória para julgamento do mérito. Assim passo a 

apreciação do meritum causae. A Lei de Registros Públicos dispõe: Art. 

109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no 

Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com 

documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, 

ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco 

dias, que correrá em cartório. Compulsando os autos, observa-se a 

pretensão dos Requerentes em retificar seu assento de casamento para 

incluir o sobrenome do cônjuge Ronaldo, qual seja: Damacena, no nome da 

Requerente Silvana, passando a chamar Silvana Alves dos Santos 

Damacena. Desse modo, examinando a certidão de casamento 

colacionada no id. 12206157 vislumbro que mesmo após o matrimônio a 
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Requerente continuou a utilizar o seu nome de solteira. Contudo, 

evidenciada de forma cristalina a manifestada vontade de da Requerente 

em receber o sobrenome do cônjuge, bem como a anuência do mesmo, 

visto que ingressou na demanda conjuntamente pugnando pela inclusão 

do seu patronímico no nome da esposa, tenho que não há óbice para 

acolhimento do pedido. É necessário ressaltar que a inclusão do 

sobrenome do cônjuge é atributo do direito de personalidade previsto no 

art. 1.565, §1° do Código Civil, que assim dispõe: Art. 1.565. Pelo 

casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de 

consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. § 1o 

Qualquer dos nubentes, querendo, poderá acrescer ao seu o sobrenome 

do outro. Interpretando o aludido dispositivo, o Superior Tribunal de 

Justiça, em sede de Recurso Especial, assentou que a possibilidade de 

inclusão do sobrenome do cônjuge não pode ser limitada de forma 

peremptória à data da celebração do casamento. Senão, vejamos: 

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. REGISTRO PÚBLICO. DIREITO DE FAMÍLIA. 

CASAMENTO. ALTERAÇÃO DO NOME. ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. 

ACRÉSCIMO DE SOBRENOME DE UM DOS CÔNJUGES POSTERIORMENTE 

À DATA DE CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO E DA LAVRATURA DO 

RESPECTIVO REGISTRO CIVIL. VIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO 

DESPROVIDO.1. O art. 1.565, § 1º, do Código Civil de 2002 autoriza a 

inclusão do sobrenome de um dos nubentes no nome do outro, o que se 

dá mediante solicitação durante o processo de habilitação, e, após a 

celebração do casamento, com a lavratura do respectivo registro. Nessa 

hipótese, a alteração do nome de um ou de ambos os noivos é realizada 

pelo oficial de registro civil de pessoas naturais, sem a necessidade de 

intervenção judicial.2. Dada a multiplicidade de circunstâncias da vida 

humana, a opção conferida pela legislação de inclusão do sobrenome do 

outro cônjuge não pode ser limitada, de forma peremptória, à data da 

celebração do casamento. Podem surgir situações em que a mudança se 

faça conveniente ou necessária em período posterior, enquanto perdura o 

vínculo conjugal. Nesses casos, já não poderá a alteração de nome ser 

procedida diretamente pelo oficial de registro de pessoas naturais, que 

atua sempre limitado aos termos das autorizações legais, devendo ser 

motivada e requerida perante o Judiciário, com o ajuizamento da ação de 

retificação de registro civil prevista nos arts. 57 e 109 da Lei 6.015/73. 

Trata-se de procedimento judicial de jurisdição voluntária, com participação 

obrigatória do Ministério Público. 3. Recurso especial a que se nega 

provimento.” (RECURSO ESPECIAL Nº 910.094 - SC (2006/0272656-9). 

Relatoria do Ministro Raul Araújo. Julgado em 04.09.2012). (g.n.). Com 

efeito, partindo da interpretação realizada no julgamento acima, não se 

pode também impedir que haja a retificação do sobrenome após o 

casamento. Deste modo, considerando ainda que a retificação do registro 

não implicará em prejuízo à ordem pública, porquanto nota-se que a 

Requerente não possui registros criminais (ids. 14127204, 14209747, 

14732747, 14801675), e havendo, ainda, vontade expressa do seu 

cônjuge, litisconsorte nos autos, a conclusão do Juízo é pela possibilidade 

da retificação nos moldes postulados. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, determinando a retificação do 

assento de casamento da Requerente SILVANA ALVES DOS SANTOS no 

cartório de Registro Civil desta Comarca (Certidão contida no id. 

12206157), para que passe a constar com o seguinte nome: SILVANA 

ALVES DOS SANTOS DAMACENA. Custas já recolhidas. Intimem-se. Após 

o trânsito em julgado, expeça-se mandado para viabilizar a retificação do 

registro civil (Livro B – 68, fl. 115, Termo 9685) oficiando ao respectivo 

cartório (2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cáceres), e 

posteriormente arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Ressalto 

que o ofício deve ser instruído de cópias da inicial, cópia da certidão a ser 

retificada e sentença. Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002424-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ELISANGELA MIGUEL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ADEVAIR CEVADA DE MORAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA CARDOSO (ADVOGADO(A))

ESPÓLIO DE GERMANO ATALA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILIA ATALA OAB - 027.627.651-53 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

LUZIANE APARECIDA WAGMAKER (TERCEIRO INTERESSADO)

THAIS DE CARVALHO SABINO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002424-07.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ADEVAIR CEVADA DE MORAIS, ELISANGELA MIGUEL DE OLIVEIRA 

REPRESENTANTE: EMILIA ATALA RÉU: ESPÓLIO DE GERMANO ATALA 

Vistos etc... Cuida-se de ação de usucapião promovida por Adevair 

Cevada de Moraes em desfavor de Espólio de Germano Atala, pelas 

razões fáticas e de direito contidas na inicial. Em síntese, alegam os 

Autores que adquiriram no ano de 2006, por meio de contrato verbal e 

pagamento em espécie no valor de R$9.000,00, um lote de terreno urbano, 

lote 04, Quadra 15, Jardim Ipanema, das pessoas de Claudemiro Ribeiro e 

Zélia Sebastião. Afirmam que após tomar posse do imóvel, passaram a 

utilizá-lo como quintal da casa que construíram no lote ao lado, no qual 

cultivam plantação de alimentos. Alegam que vem usufruindo da posse 

mansa pacífica e ininterrupta do imóvel há mais de 11 anos sem qualquer 

oposição do Requerido. Foram juntados documentos (ids. 5894601, 

5894447, 5893745, 5894438, 5894423, 594408, 5894575, 5894612, 

5894563, 5894556, 5894692, 5894703,5894991, 5894963, 5914785, 

5914785, 5914905, 5915037, 5915106, 5915135, 5915203, 5915278, 

5915371, 5915597, 5915662, 5915745, 591568, 5915816, 5915850, 

5916083, 5916122, 5916163, 5916163, 5916217, 5916236, 5916340, 

5916484, 5916505, 5916524, 5916634, 5916648, 5916619, 5916619, 

5916619, 5916601, 5916850, 5916850, 5916884, 5916938, 5916969, 

5916984, 5917086, 5917097, 5918324, 5917115, 5918369, 5917227, 

5917312, 5918456, 5918510, 5918598, 5917375, 5917490,5918756, 

5918648, 5918200, 5917513, 5918738, 5917507, 5917730, 5917835, 

5917785, 5918851, 5917946, 5917890, 5917874, 5917919, 5918895, 

5918933, 5919477, 5919494 e 5919501). Conforme se extrai dos autos 

foram intimadas as Fazendas Públicas da União, Estado e Município (ids. 

8718864, 9155243, 9097106, 9179754) que não manifestaram interesse 

no feito (9316506, 9496777), citação dos confinantes (id. 8277233, 

8277468, 8315835, 8315932) e Edital de Intimação de terceiros 

interessados (id. 8278463). Citado, o espólio apresentou defesa por meio 

de sua inventariante, na qual refutou as alegações do Autor, 

argumentando impossibilidade de procedência da ação, uma vez que o 

Autor seria proprietário de outro imóvel. Alegou que o imóvel é objeto de 

ação reivindicatória que tramita na 2ª Vara Cível desta Comarca. Afirmou 

que o imóvel é utilizado como extensão de outro terreno. E não para fins 

de moradia, razão pela qual não se adequaria ao procedimento de 

usucapião proposto, pois segundo o Réu contrariaria os arts. 1240 do CC 

e 183 da CF. Ao final, requereu a improcedência da demanda. Impugnação 

à contestação nos ids. 9540433. Os Autores anexaram aos autos 

“memorial descritivo” e “planta topográfica” (ids. 15242489 e 15242597). 

Realizada audiência de conciliação (id. 15339566) as partes pugnaram 

pela suspensão do processo para tentar proceder com a venda do imóvel 

e formalizar o acordo proposto. Posteriormente, as partes informaram 

composição de novo acordo (15928864), no qual foi reconhecido o direito 

da prescrição aquisitiva (usucapião) mediante “compensação” com 

pagamento do valor de R$14.000,00 (quatorze mil reais) pelos Autores ao 

Requerido, razão pela qual não se opuseram a procedência da ação, ao 

final as partes pediram a homologação do acordo. Por fim, vieram os autos 

conclusos. É o necessário. Decido. Compulsando os autos, verifica-se 

que estão presentes os pressupostos objetivos de desenvolvimento válido 

e regular do processo, bem como, as condições da ação. Ademais, 

analisando os termos e condições do referido acordo, não vislumbro 

qualquer vício impeditivo da sua homologação, eis foram atendidas as 

exigências atinentes ao procedimento em questão. Os requisitos para 

aquisição da propriedade por meio de usucapião foram preenchidos no 

presente caso. Explico: A usucapião é a forma de aquisição originária da 

propriedade, assegurado 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, á 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 
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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 do 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 caso em tela através dos 

documentos juntados como fotografias (ids. 5914905, 5915037, 5915106, 

5915203, 5916083, faturas de energia elétrica (ids. 5918933, 5919477) e 

demais documentos, bem como memorial descritivo e levantamento 

topográfico (ids. 15242597) comprova-se o fato de que os requerentes 

construíram sua moradia no local, utilizando o terreno como parte da 

residência, bem como através dos acordos firmados na lide, fica claro que 

vem exercendo a posse mansa e pacífica durante o período da prescrição 

aquisitiva. Deste modo, a posse exercida não pode ter sofrido 

contestação, oposição por outrem que se julgava o possuidor do bem. 

Ademais, citados, os réus, desconhecidos e eventuais interessados, 

nenhum apresentou contestação e os demais firmaram acordo conforme 

extrai do termo juntado em id. 15929211 posteriormente, no qual 

reconhecem a procedência da ação mediante pagamento do valor de 

R$14.000,00 (quatorze mil reais) pelos Autores, pugnando pela 

homologação do acordo firmado. Não bastasse isso, o Estado e Município 

manifestaram seu desinteresse na lide (ids. 9316506 e 9496777), e a 

União apesar de notificada deixou de manifestar. Assim, além dos 

documentos trazidos a baila comprovarem a posse exercida pelos 

requerentes e aliado aos requisitos inerentes à usucapião bem como a 

anuência dos interessados conforme se extrai dos acordos firmados no 

curso do processo tenho que não há óbice para homologação do acordo e 

declaração de usucapião em favor dos Autores. Isto posto, HOMOLOGO 

por sentença, para que produza seus legais e jurídicos efeitos a 

convenção firmada pelas partes (id.15929211), e em consequência 

declaro a prescrição aquisitiva do imóvel objeto da lide em favor dos 

Autores, assim como JULGO EXTINTO este processo, com fulcro no art. 

487, inciso III, alínea “b”, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil. Como as partes foram omissas quanto ao pagamento das custas 

processuais, e considerando o valor pago pelos Autores ao Requerido no 

acordo firmado, entendo que possuem condições financeiras de arcar 

com as custas e despesas processuais, não se justificando a concessão 

da gratuidade da justiça. Portanto, fica a cargo dos Autores o pagamentos 

das custas e despesas processuais, bem como diligências e emolumentos 

necessários para os atos do Registro Imobiliários. Honorários na forma 

pactuada. Expeça-se mandado ao Cartório de Registro do respectivo 

imóvel, determinado o registro da sentença e respectiva transferência da 

área de 360m², lote 04, Quadra 15, localizada na Rua dos Pinto de Araújo, 

Jardim Ipanema, registrado sob a matrícula de nº 18.990, Livro nº 2 – N – 

5, RGI de Cáceres-MT, conforme memorial descritivo e levantamento 

topográfico acostado em id. 15242597, em nome dos Requerentes Adevair 

Cevada de Moraes e Elisângela Miguel de Oliveira. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001965-05.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: ANTONIO GARCIA OURIVES Processo n. 

1001965-05.2017.8.11.0006 Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICAL ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – 

SICREDI SUDOESTE – MT em face de ANTÔNIO GARCIA OURIVES. Em 

suma, o exequente argumentou que é credora da quantia atualizada de R$ 

20.416,23 (vinte mil quatrocentos e dezesseis reais e vinte e três 

centavos), decorrentes do instrumento particular de confissão de dívida, 

no qual confessaram e reconheceram serem devedores da importância de 

R$ 17.827,47 (dezessete mil oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e 

sete centavos) da cédula de crédito bancário n. º B41131918-1, nos 

termos da Lei 10.931 de 02 de agosto de 2004. Ocorre, entretanto, que, 

após o entabulamento do acordo em anexo, os devedores não 

procederam com o devido adimplemento do título, conforme cálculo anexo. 

A exequente buscou todas as vias amigáveis a fim de compor com os 

executados, sem sucesso, não lhe restando outra saída senão a busca 

da tutela jurisdicional. Após tecer suas razões, requereu o processamento 

da ação de execução visando a satisfação de seu crédito. Com a inicial, 

vieram os documentos. A inicial foi recebida (id. 5612761). Citado, o 

executado apresentou exceção de pré-executividade (id. 9692452). Na 

exceção, o executado/excipiente ponderou que a execução seria nula, 

pois estaria rigorosamente em dia. Também argumentou vício na execução 

dada a diferença do título informado na inicial e o número do título para o 

qual estaria sendo destinados os valores amortizados. Após tecer suas 

razões de fato e de direito, requereu o julgamento de nulidade da 

execução. Com a exceção de pré-executividade, vieram documentos. 

Após ser intimado, o Exequente/Excepto, apresentou impugnação no id. 

10418667, em cuja oportunidade argumentou não ser adequada a 

utilização da exceção de pré-executividade. Ainda apresentou 

fundamentos à justificar a validade da cédula de crédito bancário como 

título executivo extrajudicial. Por fim, no tocante ao argumento de nulidade 

da execução ante a ausência de inadimplemento, salientou ser possível a 

suspensão da execução até que liquidadas todas as parcelas da cédula 

de crédito exequenda. Ao final, requereu a rejeição da exceção de 

pré-executividade, e subsidiariamente, requereu a suspensão da 

execução até o cumprimento total do acordo. No id. 10752283 o Juízo 

determinou a realização de audiência para tentativa de conciliação. 

Realizada a audiência (id. 12423809) as partes não transigiram. Por fim, no 

id. 13868392 o credor/excepto requereu a extinção da execução ante o 

completo adimplemento da dívida pelo devedor. É a síntese do necessário. 

Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICAL ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – 

SICREDI SUDOESTE – MT em face de ANTÔNIO GARCIA OURIVES. No que 

tange a exceção de pré-executividade, por se tratar de via estreita, não 

há que se falar em dilação probatória, sendo certo que aquilo em que foi 

postulado e pré-constituído será objeto de análise desde Juízo para a 

solução da controvérsia. Logo, a exceção está apta a receber a decisão 

do Juízo! Vale dizer que a Exceção de pré-executividade foi interposta 

para suscitar suposta nulidade do título executivo, mormente pela 

ausência de pressupostos necessários à sua execução. Acerca da 

utilidade da exceção, Darlan Barroso[1] (2007, p. 334) conceitua: “[...] a 

objeção ou exceção de pré-executividade é um meio de defesa incidental, 

em que o executado, munido de prova documental e sem a necessidade 

de dilação probatória, provoca o julgador dentro do processo de execução 

para argüir questão de ordem pública relativa às condições da ação ou a 

pressupostos processuais, isso sem necessidade de embargos.” 

Outrossim, complementa Hélio Apoliano Cardoso[2] (2009, p.25): “A 

exceção de pré-executividade constitui remédio jurídico de que o 

executado pode lançar mão, a qualquer tempo, sempre que pretenda 

infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título por meio de 

inequívoca prova documental, independendo sua propositura de prévia 

segurança do juízo, exigível, conforme a nova ordem processual, apenas 

para o fim de receber os embargos no efeito suspensivo.” Partindo-se das 

orientações acima, pode-se afirmar que a via utilizada pelo executado na 

ação executiva na intenção de infirmar a regularidade da execução é 

adequada ao seu objetivo pelo que deve ser reconhecido o seu conteúdo 

para a análise da questão posta. Passo ao exame do mérito propriamente 

dito, reiterando que ambas as ações serão analisadas no mesmo contexto 

fático-jurídico, eis que intimamente ligadas em seus pontos de fato e de 

direito. Pois bem. Para a solução da controvérsia necessário que 

determinada ordem seja observada. O primeiro ponto a ser resolvido é 

saber se o manejo da ação de execução foi correto ou não, se havia 

inadimplemento ou não e se os pressupostos à execução estavam 

presentes ou não. Vale ressaltar que para instruir uma ação de execução 

e haver os pressupostos necessários ao seu processamento, necessário 

se faz a existência de um título líquido, certo e exigível[3]. Não há dúvidas 

de que a cédula de crédito bancário a qual serviu de base à ação de 
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execução possui, por força de lei e por si só, o atributo de título executivo. 

O art. 28 da Lei 10.931/2004 assim faz menção em relação ao título em 

comento: “Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo 

extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja 

pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha 

de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme 

previsto no § 2º” Todavia, ainda que se trate de título executivo 

extrajudicial, com os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, para que 

haja o “interesse de agir” na exigibilidade ou execução forçada, persiste a 

necessidade de que o devedor esteja inadimplente em relação aos 

parâmetros do contrato, conforme o art. 786 do Código de Processo Civil 

[4]. Dito isto, necessário fazer destaque sobre as bases da execução, ou 

seja, qual o título ela se funda. Eis a síntese: A cédula de crédito bancário 

tem o n° B41131918-1 com vencimento no dia 26.03.2016 e valor de 

R$11.649,04 (vide cópia no id. 5610756 da ação de execução). Referido 

título foi inadimplido pelo executado (ponto incontroverso nos autos), 

dando ensejo a repactuação da dívida em audiência de tentativa de acordo 

extrajudicial (id. 5610756 – pág. 1 da ação de execução). Nesta 

oportunidade, o então executado confessou a dívida no valor de 

R$17.827,47, referente a cédula B41131918-1, restando pactuado que em 

razão da dívida deveria pagar o total de R$14.094,97, em 25 parcelas, 

sendo a primeira no valor de R$2.213,53 e as demais no valor fixo de 

R$495,06, cada; Pactuou-se ainda que a primeira parcela venceria no dia 

31/05/2016 e as demais em todo o dia 30 de cada mês. Estabeleceu-se 

ainda que o descumprimento do acordo implicaria na retomada do valor 

originário da dívida, sendo acrescido no saldo devedor remanescente, em 

caso de pagamento parcial, a multa de 10%. Referido acordo foi celebrado 

no dia 06 de Maio de 2016 e conforme mencionado, a primeira parcela 

deveria ser paga no dia 31 de Maio de 2016. Ocorre que no dia 24 de 

Março de 2017 o Exequente ingressou com a ação de execução 

reclamando o inadimplemento da cédula conforme os termos do 

mencionado acordo. Em razão disto, a inicial cobrou a dívida total de 

R$20.416,23, baseando-se no título B41131918-1, e informando que após 

o entabulamento do acordo em anexo, os devedores não procederam com 

o devido adimplemento do título. No entanto, em sede de exceção de 

pré-executividade, o Executado/Excipiente juntou extratos de sua conta 

corrente (lembrando que conforme acordo, os pagamentos seriam 

realizados mediante desconto em conta corrente), demonstrando nos ids. 

9692518 - Pág. 1/14 que teria pago as parcelas até o mês de 

Agosto/2017. Segundo o Executado foram pagas 15 parcelas e esta 

assertiva é incontroversa nos autos, pois, na impugnação à exceção, o 

exequente também reconheceu o pagamento das 15 parcelas até aquele 

momento pelo devedor. Mas o ponto determinante e que chama a atenção 

do Juízo é a situação em que estava o adimplemento das parcelas ao 

tempo do ajuizamento da ação de execução (Março/2017). Conforme os 

documentos contidos nos ids. 9692518 - Pág. 1/10 até o Mês de 

Março/2017 o executado havia pago todas as parcelas, com certo atraso, 

mas o fato é que o executado havia pago a parcela referente ao mês 

Fevereiro/2017 no dia 07/Março/2017, purgando então a mora. Contudo, 

mesmo diante do quadro, no dia 24/Março/2017 a instituição financeira 

ingressou com a ação executiva, mesmo inexistindo, naquele momento, 

qualquer parcela em atraso. E como não havia inadimplemento no momento 

do ajuizamento da ação, inexistia então o pressuposto necessário ao 

ajuizamento da ação executiva, qual seja, a exigibilidade por meio da 

execução forçada (art. 786/CPC). Com efeito, como o inadimplemento é 

requisito essencial ao ajuizamento da ação de execução e ao tempo em 

que ajuizada não existia mora do devedor, necessário então reconhecer 

que a execução não possui requisito essencial à sua propositura, qual 

seja, a exigibilidade (art. 786/CPC). Neste mesmo sentido, vale a 

transcrição do que dispõe o art. 788 do Código de Processo Civil: “Art. 

788. O credor não poderá iniciar a execução ou nela prosseguir se o 

devedor cumprir a obrigação, mas poderá recusar o recebimento da 

prestação se ela não corresponder ao direito ou à obrigação 

estabelecidos no título executivo, caso em que poderá requerer a 

execução forçada, ressalvado ao devedor o direito de embargá-la.” (g.n.) 

Vale ressaltar que em sua impugnação à exceção, o excepto/exequente 

não formulou qualquer objeção às 15 primeiras parcelas pagas pelo 

excipiente/executado, e ainda que não tenha “voltado atrás” quanto sua 

tese de que o devedor estaria inadimplente, acabou por não indicar em 

qual parcela teria o devedor deixado de efetuar os pagamentos. Pelo 

contrário, como meio alternativo à sua demanda, acabou por solicitar a 

suspensão da ação de execução até que fossem todas as parcelas 

pagas, amparando-se no que dispõe o art. 922 do Código de Processo 

Civil. No entanto, considerando o incontroverso pagamento regular das 15 

primeiras parcelas, destaco que a execução foi ajuizada no intervalo entre 

o pagamento da 10ª e o vencimento da 11ª parcela de modo que resta 

absolutamente afastado o inadimplemento da obrigação pelo devedor ao 

tempo do ajuizamento da ação de execução, pelo que, reverbero, inexistiu 

então o requisito essencial à propositura da ação (art. 786 c.c 788, do 

CPC). Além do mais, quanto as demais parcelas (posteriores a 15ª 

parcela) deve-se mencionar que houve a plena quitação, conforme 

mencionado pelo próprio credor (vide id. 13868392 - Pág. 1). Mas a falta 

de inadimplemento não foi o único vício existente na execução! Outro 

ponto também merece destaque! Pelo extrato de conta corrente juntado no 

id. 9692518 - Pág. 2 pode-se observar que no dia 08/07/2016 houve a 

amortização de parcela do contrato de n° B41131918 (contrato objeto da 

execução). No entanto, conforme se nota pelo id. 9692518 - Pág. 3 no dia 

31/08/2016 houve nova amortização, mas com referência a contrato de 

identificação diversa, qual seja, o de n. B61131069. Conforme mencionado 

pelo executado/excipiente, o mesmo desconhece o contrato em questão. 

Já o exequente/excepto esclareceu na resposta à exceção que apesar da 

numeração diversa de contratos/títulos, as amortizações foram destinadas 

para a mesma obrigação, qual seja, a obrigação objeto da ação de 

execução e justificou que o novo número de título se tratava de mero 

registro interno necessária para a alteração da forma de pagamento e 

adequação à forma estabelecida no já mencionado acordo. Pois bem. 

Conforme mencionado pelo exequente/excepto não há que se falar em 

prejuízos ao executado, pois, ainda que houve a modificação do número 

do título, as amortizações foram destinadas à mesma obrigação. No 

entanto, referida alteração, ainda que apenas nos registros internos, 

deveria ter sido devidamente ilustrada na inicial, eis que na petição foi 

informado apenas que: “A exequente é credora da quantia atualizada de 

R$ 20.416,23 (vinte mil quatrocentos e dezesseis reais e vinte e três 

centavos), decorrentes do instrumento particular de confissão de dívida, 

no qual confessaram e reconheceram serem devedores da importância de 

R$ 17.827,47 (dezessete mil oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e 

sete centavos) da cédula de crédito bancário n. º B41131918-1, nos 

termos da Lei 10.931 de 02 de agosto de 2004”. (Trecho da inicial da ação 

de execução) (g.n.). Ora, se houve alteração do número de registro da 

cédula de crédito bancário, ainda que internamente, tal informação deveria 

ter sido informada na inicial, pois, nos extratos passou-se a constar o 

novo número da cédula quando das amortizações das parcelas. Não se 

pode olvidar então que a alteração do número da cédula e a omissão 

desta informação na inicial, mormente estando a inicial instruída com a 

cédula de número antigo, tal circunstância acabou por tornar a execução 

baseada em título INCERTO. Nesse sentido, pertinente a ilustração do 

requisito – certeza – elaborada por Daniel Amorim Assumpção Neves, que 

assim comenta: “Para Cândido Rangel Dinamarco, a certeza deve ser 

entendida como a necessária definição dos elementos subjetivos 

(sujeitos) e objetivos (natureza e individualização do objeto) do direito 

exequendo representado no título executivo. A certeza, portanto, teria por 

finalidade identificar os legitimados ativos e passivos na execução, 

precisar a espécie de execução – quantia certa, fazer, não fazer, entrega 

de coisa – e determinar sobre qual bem se farão incidir os atos 

executivos. Na visão de Araken de Assis, a certeza vem da adequação 

do título aos requisitos extrínsecos previstos em lei. Para Leonardo Greco, 

a certeza diz respeito tão somente à existência do crédito no momento de 

sua formação, ou seja, o título atesta que o crédito foi constituído. No 

entendimento de Humberto Teodoro Jr., a certeza encontra-se presente 

quando não há controvérsia quanto à sua existência. Para o jurista 

mineiro, tal certeza refere-se ao órgão jurisdicional e não às partes, 

decorrendo da perfeição formal do título e da ausência de reservas à sua 

plena eficácia.”[5] Ora, não se pode admitir, sob pena de admissão de 

petição manifestamente inepta e desabrigada dos requisitos essenciais à 

propositura, que o credor formule sua pretensão baseando-se em título 

alterado, sem que esta alteração tenha sido devidamente informada na 

inicial e ilustrada em seus anexos. Vale dizer, não houve nesta ação 

executiva a plena e inequívoca apresentação dos títulos que a 

fundamentam, mormente por constar nos extratos da conta corrente do 

devedor que as amortizações estiveram vinculadas a determinado título, 

enquanto que a obrigação desde a sua origem pertencia a título com 

numeração diversa. Ainda que se reconheça não ter havido prejuízo ao 

devedor, não há como se desconsiderar a falha contida na inicial e que só 

foi descoberta após a exceção de pré-executividade quando suscitado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 126 de 652



pelo devedor a dúvida quanto a numeração do título exequendo e após 

esclarecido o motivo da alteração da numeração pelo próprio exequente 

em sua resposta à exceção, razão pela qual pode-se falar também que a 

inicial é inepta ante a incerteza/imprecisão do título que lhe acompanhou. 

Em suma, a falta de transparência na inicial quanto a circunstância acima 

retratada fulmina a execução de vício de incerteza do título apresentado. É 

claro que esta falta de transparência não implica na nulidade do título, pois 

bastaria ao credor reformular sua demanda, fazendo constar o título 

anterior (já apresentado nesta demanda), fazendo a menção da 

atualização dos registros (que culminou com a alteração do número do 

título), bem como ilustrando esta alteração com as informações 

documentais que possuísse. No entanto, esta mesma falta de 

transparência, deve gerar neste feito o reconhecimento da falta de 

condição à procedibilidade da execução. Para ser mais claro, não se está 

a declarar a nulidade do título, mas, por outro lado, a se reconhecer que a 

execução foi ajuizada sem a observância dos requisitos indispensáveis 

ao seu regular processamento. Em suma, a execução não é exigível e 

encontra-se imprecisa/incerta em relação as informações do título objeto 

da demanda, pelo que a ação deverá ser extinta. É como decido! Ante o 

exposto, com base nos fundamentos acima, ACOLHO A EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE, DECLARO NULA A EXECUÇÃO DESDE A INICIAL e 

nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO. Atento ao princípio da causalidade condeno ainda o 

Exequente/Excepto ao pagamento de honorários de sucumbência no 

importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2°, incisos I a 

IV do Código de Processo Civil). Pelas mesmas razões, imponho ao 

exequente/excepto a obrigação de pagar as custas e despesas 

processuais. P. R. I. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Cáceres/MT., 

19 de Outubro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito 

[1] BARROSO, Darlan. Manual de direito processual civil: Execução. São 

Paulo: Manole, 2007. [2] CARDOSO, Hélio Apoliano. Exceção de 

Pré-executividade: Teoria e Prática. Leme: J. H. Mizuno, 2009. [3] Art. 783. 

A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de 

obrigação certa, líquida e exigível. [4] Art. 786. A execução pode ser 

instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e 

exigível consubstanciada em título executivo. [5] NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 

Salvador: Editora Juspodivm, 2016. Pág. 1.239.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006014-55.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

LEANDRO PANTALEAO AUGUSTO RÉU: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

Cuida-se de ação de revisão contratual c/c pedido de tutela antecipada 

ajuizada por LEANDRO PANTALEÃO AUGUSTO em desfavor do BANCO 

VOLKSWAGEN S/A, ambos já qualificados nos autos. Externa que firmou 

contrato de financiamento do veículo descrito na inicial, garantido por 

alienação fiduciária, contendo o contrato a cobrança de juros 

capitalizados, o que reputa como ilegal. Em síntese, a causa de pedir, diz 

respeito ao questionamento e defesa da ilegalidade da cobrança de juros 

capitalizados. É o sucinto relato. O feito comporta imediato julgamento nos 

termos do art. 332 do CPC por existir decisões sobre a matéria pelos 

Tribunais Superiores, especialmente entendimento firmado em incidente de 

recurso repetitivo. A tese central e exclusiva para imputar abusividade 

contratual e pleitear a revisão do contrato reside no entendimento da 

ilegalidade da capitalização de juros. Ocorre que tal tese esta totalmente 

destoante da jurisprudência pacífica dos Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, o tema foi apreciado pelo 

Supremo Tribunal Federal (dia 04.02.2015) no RE 592.377/RS, tendo 

decidido, por maioria, pela constitucionalidade do art. 5º da Medida 

Provisória nº 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, portanto, da legalidade 

da cobrança dos juros capitalizados. Antes tal matéria já estava 

pacificado no Superior Tribunal de Justiça. A cobrança capitalizada de 

juros segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no 

sentido de que sua cobrança é admitida nos contratos bancários 

celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, 

reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000. Nesse sentido: 

AgRg no REsp 1.068.984/MS, Quarta Turma, Relator o Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 29.6.2010; AgRg no Ag 1.266.124/SC, 

Terceira Turma, Relator o Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 7.5.2010; AgRg 

no REsp 1.018.798/MS, Quarta Turma, Relator o Ministro HONILDO 

AMARAL DE MELLO CASTRO - Desembargador Convocado do TJAP -, 

DJe de 1º.7.2010; AgRg nos EDcl no REsp 733.548/RS, Quarta Turma, 

Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 12.4.2010. Assim, para 

a cobrança da capitalização mensal dos juros, faz-se necessária a 

presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: (I) legislação específica 

possibilitando a pactuação, como nos contratos bancários posteriores a 

31.3.2000 (MP 1.963-17/2000, reeditada pela MP 2.170-36/2001), em 

vigência em face do art. 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001 (AgRg no 

REsp 1.052.298/MS, Quarta Turma, Relator o Ministro ALDIR PASSARINHO 

JUNIOR, DJe de 1º.3.2010); e (II) expressa previsão contratual quanto à 

periodicidade. Quanto ao primeiro requisito, cumpre anotar, por oportuno, 

que o STJ assentou o entendimento de que "o artigo 5.º da Medida 

Provisória 2.170-36 permite a capitalização dos juros remuneratórios, com 

periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados após 

31-03-2000, data em que o dispositivo foi introduzido na MP 1963-17" 

(REsp 602.068/RS, Relator o Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, 

SEGUNDA SEÇÃO, DJ de 21/3/2005). Quanto ao segundo requisito, 

ressalta-se que, de acordo com o entendimento pacificado no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça, há previsão expressa de cobrança de juros 

capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual 

ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. Nesse sentido: REsp 

1.220.930/RS, Relator o Ministro MASSAMI UYEDA, DJe de 9.2.2011; AgRg 

no REsp 735.140/RS, Quarta Turma, Relator o Ministro JORGE 

SCARTEZZINI, DJ de 5.12.2005; AgRg no REsp 735.711/RS, Quarta Turma, 

Relator o Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJ de 12.9.2005; AgRg no 

REsp 714.510/RS, Quarta Turma, Relator o Ministro JORGE SCARTEZZINI, 

DJ de 22.8.2005; AgRg no REsp 809.882/RS, Relator o Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, DJ de 24.4.2006. Do que foi exposto, veja julgado 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA EM PERÍODO POSTERIOR AO DA 

VIGÊNCIA DA MP 1.963-17/2000, REEDITADA SOB O Nº 2.170-36/2001. 

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. 1. Para a cobrança da capitalização 

mensal dos juros, faz-se necessária a presença, cumulativa, dos 

seguintes requisitos: (I) legislação específica possibilitando a pactuação, 

como nos contratos bancários posteriores a 31/3/2000 (MP 

1.963-17/2000, reeditada pela MP 2.170-36/2001), em vigência em face do 

art. 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001 (AgRg no REsp 1.052.298/MS, 

Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta Turma, DJe de 1º/3/2010); e 

(II) expressa previsão contratual quanto à periodicidade. 2. De acordo com 

o entendimento pacificado no âmbito da Segunda Seção do Superior 

Tribunal de Justiça, há previsão expressa de cobrança de juros 

capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual 

ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. 3. O Tribunal a quo, em suas 

razões de decidir, utilizou-se também de fundamento infraconstitucional, 

qual seja o art. 4º do Decreto 22.626/1933. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1077283/DF, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 

03/09/2013) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE 

MERCADO. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NECESSIDADE 

DE PACTUAÇÃO. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO 

DA MENSAL. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. DECISÃO PROVIDA 

PARCIALMENTE. 1. As taxas de juros remuneratórios devem ser fixadas à 

taxa média de mercado quando verificada, pelo Tribunal de origem, a 

abusividade do percentual contratado. Dissentir das conclusões do 

acórdão recorrido, que entendeu ser abusiva a taxa contratada, é inviável 

em recurso especial ante o óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. "A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp n. 973827/RS, Relatora 

para o Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). Precedente representativo da 

controvérsia (art. 543-C do CPC). 3. No caso, o acórdão recorrido aludiu 
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expressamente aos percentuais das taxas anual e mensal de juros. Dessa 

forma, é possível a cobrança dos juros capitalizados na forma contratada. 

4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento. (AgRg no AREsp 

42.668/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA 

DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 

JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS 

REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA 

ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA 

PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. 

MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO 

SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, 

julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 

24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida 

pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário 

Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços 

bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas 

expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a 

orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições 

financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a 

regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela 

prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a 

norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados 

e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos 

voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela 

instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 

30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas 

físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma 

padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não 

foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos 

normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua 

pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais 

tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos 

celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado 

caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado 

e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a 

conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. 

Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o 

serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, 

base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e 

informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da 

abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de 

operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser 

cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 

3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito 

aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações 

Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo 

principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para 

os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários 

celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) 

era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de 

emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª 

Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a 

cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou 

limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora 

expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo 

legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada 

em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente 

pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a 

instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o 

pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) 

por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos 

mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido. 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.251.331 - RS (2011/0096435-4) RELATORA : 

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI RECORRENTE : AYMORÉ CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A ADVOGADOS : SIRLEI MARIA 

RAMA VIEIRA SILVEIRA E OUTRO(S) ISABELA BRAGA POMPILIO E 

OUTRO(S) RECORRIDO : ENÉAS DA SILVA AMARAL ADVOGADO : 

MARCO AURÉLIO VILANOVA AUDINO E OUTRO(S) INTERES. : BANCO 

CENTRAL DO BRASIL - "AMICUS CURIAE" PROCURADOR : 

PROCURADORIA-GERAL DO BANCO CENTRAL INTERES. : FEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE BANCOS FEBRABAN - "AMICUS CURIAE" ADVOGADO : 

LUIZ RODRIGUES WAMBIER E OUTRO(S) ADVOGADA : TERESA ARRUDA 

ALVIM WAMBIER Portanto, prevalece o entendimento, segundo o qual, é 

regular a capitalização mensal de juros, quando expressa no contrato 

celebrado entre as partes, requisito atendido na relação contratual. Isto 

posto, julgo improcedente e em caráter liminar pretensão inicial nos termos 

do art. 487, inciso I c/c art. 332, incisos II e III, ambos do Código de 

Processo Civil. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais. 

Desde já indefiro o pedido de gratuidade da justiça, eis que o Autor além 

de ter emprego fixo, demonstrou ter capacidade na aquisição de veículos. 

Ademais, a demanda por contrariar entendimento já pacífico nos Tribunais 

Superiores não deve ficar incólume, ocupando desnecessariamente o 

Poder Judiciário. Após o trânsito em julgado e efetuado o pagamento das 

custas, arquive-se. Caceres, 18 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000631-96.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

WILLIAN SATOSHI DE FREITAS NAKAMURA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. William Satoshi 

de Freitas Nakamura, qualificada nos autos em epígrafe, ingressou em 

Juízo com Ação de cobrança de seguro DPVAT em face de Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, alegando, em síntese, ter sido 

vítima de acidente de trânsito envolvendo veículo automotor que lhe 

ocasionou invalidez de natureza permanente. Narrou que após ingressar 

com pedido na esfera administrativa, recebeu o valor de R$1.350,00 (Um 

mil trezentos e cinquenta reais) a título de indenização, contudo, entende 

que faz jus a complementação do valor na quantia de R$3.037,00 (três mil 

e trinta e sete reais). Juntou documentos (ids. 11792902, 11792904, 

1 1 7 9 2 9 0 7 ,  1 1 7 9 2 9 1 2 , 1 1 7 9 2 9 2 9 ,  1 1 7 9 2 9 3 1 ,  1 1 7 9 2 9 3 2 , 

11792933,11792936, 11792939, 11792948, 11792954, 11792960, 

11792965, 11792971, 11792975, 11792980, 11792991, 11793028, 

11793050, 11793056, 11793057, 11793062, 11793069, 11793070, 

11793075). Foi realizada audiência concentrada, e tentada a composição 

as partes não chegaram a um acordo (id. 14309074). Na oportunidade, o 

Autor foi submetido à avaliação médica e o laudo anexado no id. 

14308971. A Requerida apresentou defesa (id. 14424109), alegando, 

preliminarmente, ausência de interesse processual, uma vez que ante o 

pagamento realizado na via administrativa teria o Autor outorgado “plena, 

rasa e integral quitação” da indenização, gerando um ato jurídico perfeito 

sem qualquer vício. No mérito, alegou não serem aplicáveis as normas do 

Código de Defesa do Consumidor ao caso. Pugnou pela improcedência do 

pedido inicial, defendendo que o valor da indenização pago na esfera 

administrativa foi adequado ao grau de lesão suportado pelo Autor. Com 

fundamento no princípio da eventualidade, requereu a dedução do valor 

pago no processo administrativo caso a ação seja julgada procedente. 

Ressalta quanto ao ônus da prova do Autor, alegando inexistência de 

provas quanto a necessidade de complementação da indenização, 

comprovando que o pagamento realizado foi insuficiente. Ressalta que 

deve o pagamento da indenização ser realizado de acordo com a tabela 

anexa à legislação que rege o seguro e de acordo com a extensão da 

lesão sofrida. Manifestou desinteresse na produção de prova pericial, 

ressaltando que o laudo médico elaborado no processo administrativo teria 

demonstrado a lesão sofrida. Discorreu sobre juros, correção monetária e 
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honorários advocatícios e, ao final, pugnou fosse acolhida a preliminar 

arguida e no mérito, a total improcedência da demanda. Impugnação à 

contestação no id. 15242104. A Requerida se manifestou no id. 15296733 

não se opondo ao laudo pericial (id. 14308971), entretanto, requereu o 

abatimento do valor pago na via administrativa em caso de condenação. É 

O RELATÓRIO. DECIDO. Refuto a preliminar arguida. O interesse de agir, 

disposto no art. 17 do CPC, pode ser traduzido na necessidade de se 

obter a tutela jurisdicional invocada na inicial através da demanda proposta 

e a adequação do pedido e a tutela. Com efeito, o interesse de agir ou 

interesse processual “surge da necessidade de obter através do 

processo a proteção ao interesse substancial” (Curso de Direito 

Processual Civil, vol. I, 10ª ed. p. 56).” Assim, ainda que tenha ocorrido 

pagamento de quantia relativa à indenização na esfera administrativa, o 

indenizado pode pleitear a diferença de valor quando não concordar com 

a quantia paga. Ademais, o pagamento realizado não implica renúncia ao 

direito de pleitear a diferença de valor a que tem direito o beneficiário. 

Qualquer renúncia ao recebimento de outros valores e/ou plena quitação 

devem ser expressas. Do mesmo modo, não há que se falar em ato 

jurídico perfeito em razão do pagamento administrativo, uma vez que este 

foi realizado apenas no valor parcial e não correspondeu à totalidade da 

indenização securitária, de maneira que o requerente está autorizado a 

buscar a complementação. Portanto, tenho que o interesse do Autor resta 

configurado pela necessidade de ingresso da demanda em busca da 

tutela pretendida, qual seja, a complementação da indenização do seguro 

obrigatório. Cuida-se de Ação de cobrança de seguro DPVAT proposta 

por William Satoshi de Freitas Nakamura em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT, na qual se discute se há valor 

remanescente relativo a indenização do seguro obrigatório a ser paga ao 

Autor. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual dispõe sobre 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (D.P.V.A.T.), que visa indenizar 

todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de trânsito 

ocasionados por veículos que circulam em via terrestre, seja por terra, 

seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do próprio 

veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri doutrina: 

“A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o seguro 

obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de veículos 

automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais uma 

hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho de 

1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendida, mister se faz prova inequívoca do 

acidente de trânsito, do dano causado à vítima e do nexo causal entre um 

e outro, e, de mesmo modo, que reste comprovada invalidez permanente 

total ou parcial que a incapacite a vítima para o trabalho. No caso em 

apreço, é inconteste que o Autor foi vítima de acidente de trânsito como 

demonstram o Boletim de Ocorrência e declaração de atendimento Corpo 

de Bombeiros (ids. 11792929, 11792931, 11792932, 11792933, 11792936, 

11792939, 11792948, 11782954, 11792960, 11792965, 11792971, 

11792975, 11792980, 11792991), bem como documentos médico - 

hospitalares (ids. 11793028, 11793050, 11793056) que indicam o 

atendimento médico de emergência do Autor na data do acidente, 

apontando lesões pelo corpo. Ademais, as partes não divergem quanto a 

ocorrência do acidente e a invalide sofrida, tendo a Requerida realizado 

pagamento de valores relativos à indenização na esfera administrativa. 

Deste modo, restando evidenciado o nexo de causalidade entre o acidente 

e as lesões sofridas pela vítima, o cerne do litígio diz respeito quanto a 

valor pago a título de indenização do seguro obrigatório no âmbito 

administrativo, uma vez que a Autor requer a complementação da quantia 

recebida, enquanto a Ré defende que houve quitação da indenização e 

que o pagamento foi realizado proporcionalmente à extensão da lesão 

sofrida. No que diz respeito a invalidez e o grau de extensão, o Autor foi 

submetido à avaliação médica conduzida pelos médicos Dr. Odenil M. 

França (CRM/MT 6846) e Dr. Otávio J.de Paula Jr., cujo laudo foi acostado 

em id. 14308971. O Referido laudo constatou que a lesão sofrida pelo 

Autor culminou em incapacidade parcial de natureza permanente, com 

repercussão intensa (75%) ante o comprometimento do tornozelo por 

dano anatômico e/ou funcional com “diminuição de força, edema articular 

em tornozelo, diminuição de flexão e força. Claudicação moderada” (id. 

14308971). Muito embora este Juízo não esteja adstrito ao laudo pericial, 

vislumbro que o mesmo essencial e evidencia de maneira clara a 

existência de lesão, bem como a sua extensão. No caso, a avaliação foi 

realizada por profissionais capacitados, ou qualquer fato que desabone o 

laudo apresentado ou os profissionais que realizaram a avaliação. Assim, 

evidenciada a situação de invalidez permanente parcial com repercussão 

intensa do membro tornozelo, resta apurar o valor devido a título de 

indenização do seguro DPVAT, considerando a lesão sofrida e o grau de 

extensão. Neste rumo, cabe salientar que artigo 3º da Lei nº. 6.194/74, 

alterado pela Lei 11.945/2009, dispõe que: Art. 3o Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II - até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente 

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

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

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). A aludida 

tabela apresenta os percentuais sobre a importância segurada por órgão 

ou membro lesado a serem considerados na fixação da indenização de 

seguro obrigatório decorrente de invalidez permanente parcial. Como no 

caso o Autor foi acometido por invalidez em razão de lesão sofrida no 

tornozelo, o segmento anatômico previsto pela tabela anexa à Lei do 

DPVAT a ser utilizado é especificado como: “perda completa da mobilidade 

de um quadril, joelho ou tornozelo”. Nessa esteira, de acordo com a tabela 

anexa à Lei do Seguro DPVAT, as lesões que levam ao comprometimento 

da mobilidade do tornozelo serão indenizadas no montante de até 25% do 

teto da indenização do seguro, que resulta no valor máximo de 

R$3.375,00(três mil trezentos e setenta e cinco reais). De outra senda, 

como exposto, o inciso II, do § 1º, do art. 3º da Lei 6.194/74, determina que 

o quantum indenizatório deve ser reduzido proporcionalmente de acordo 

com o grau de repercussão (75% - repercussão intensa; 50% - 

repercussão média; 25% - repercussão leve e 10% para sequelas 

residuais). No caso em apreço, as características evidenciadas no laudo 

pericial indicam que a invalidez apresentada pelo Autor é de repercussão 

intensa, de modo que a redução proporcional deve resultar no pagamento 

de 75% da referida indenização máxima (R$3.375,00), culminando no 

montante indenizatório de R$2.531, 25 (três mil, trezentos e setenta e 

cinco reais) considerando o seguinte cálculo: 13.500-25% = 3375/100 = 

33,75 x 75%. No entanto, como o Autor já recebeu na via administrativa o 

valor de R$1.350,00 (Um mil trezentos e cinquenta reais), faz jus ao 

recebimento do valor remanescente de R$843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos), que deverá ser atualizado a partir 

do requerimento administrativo e acrescido de juros de mora de 1% a 

partir do da citação. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido exordial, para condenar a Requerida ao pagamento 

do valor de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos) ao Autor, corrigidos a partir da data do protocolo do pedido 

administrativo, e juros de mora de 1% a, a partir da citação. Existindo 

sucumbência recíproca, e aplicando a proporcionalidade do pleito frente à 

condenação, fica o Autor condenado a 72,23% sobre o valor das custas 

e despesas processuais. Já a parte Requerida, fica condenada ao 

pagamento na proporção de 27,77% do valor devido. No que tange aos 

honorários, arbitro o valor total em 15 % sobre o valor da condenação, 
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nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Sobre o valor resultante, fica o Autor 

condenado ao pagamento de 72,23% do valor arbitrado. Já a parte 

Requerida fica condenada ao pagamento dos honorários em prol do 

Advogado do Autor no percentual de 27,77% do valor arbitrado. Como o 

Autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita, ficam sobrestadas 

às verbas de sucumbência. Intimem-se. Cáceres/MT, 18 de outubro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005477-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA (ADVOGADO(A))

IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DESPACHO Processo: 

1005477-59.2018.8.11.0006. IMPETRANTE: IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA 

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CÁCERES/MT Nos termos do art. 7º, I, da Lei nº 

12.016/2009, NOTIFIQUE-SE a Autoridade Coatora para prestação das 

informações que entender necessárias, no prazo de 10 (dez) dias. 

Analisarei o pedido de liminar após as informações da Autoridade Coatora, 

pois apesar da relativa robustez do fumus boni iuris no direito 

supostamente líquido e certo do(a) Impetrante, não vislumbro a mesma 

robustez no requisito do periculum in mora, de modo que remeto a análise 

da liminar quando possível a confrontação dos argumentos do Impetrante 

com a resposta do Impetrado. Por outro lado, o procedimento da ação 

mandamental é dos mais céleres e praticamente inexiste risco de 

perecimento do pretenso direito do Autor Mandamental caso seja 

necessário aguardar-se as informações do Coator. Intime-se e 

Notifique-se, com prioridade. Caceres, 18 de outubro de 2018. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 134773 Nr: 3800-55.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCIDES ESPASCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

134773 §!.Pj¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3800-55.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): NELCIDES ESPASCINI

CITANDO(A, S): Executados(as): Nelcides Espascini, Cpf: 42023548187, 

Rg: 811192-8 SSP MT Filiação: Antonio Espacini e Vicencia dos Santos 

Espacini, data de nascimento: 24/03/1972, brasileiro(a), natural de Rio 

branco-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/05/2011

VALOR DO DÉBITO: R$ 6.632,59

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

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

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública acima apontada, em desfavor do (a) Executado (a), 

acima qualificado (a), com base na CDA N°339/2011, que pretende a 

satisfação da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá (terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

Técnica Judiciária digitei.

 Cáceres - MT, 18 de outubro de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 143885 Nr: 1813-47.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DE SOUZA CUIABANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

143885 §!/Gv¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1813-47.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): ADRIANA DE SOUZA CUIABANO

CITANDO(A, S): EXECUTADOS(AS): ADRIANA DE SOUZA CUIABANO, 

CPF: 00380929139 FILIAÇÃO: , BRASILEIRO(A)

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/01/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 7.912,45

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

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

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública acima apontada, em desfavor do(a) Executado(a), acima 

qualificado(a), com base na CDA N° 1785/2011, que pretende a satisfação 

da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

Técnica Judiciária, , digitei.

 Cáceres - MT, 18 de outubro de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada
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Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005719-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KONNTE - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DECISÃO Processo: 

1005719-18.2018.8.11.0006. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FUNDACAO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: KONNTE - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO ajuizada por 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT em face de 

KONNTE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA. Transcrevo a 

síntese fática contida na inicial: “Na data de 26 de março de 2018 a 

Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso firmou contrato de 

prestação de serviços de vigilância desarmada com a empresa KONNTE 

SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA (doc. anexo). Assim, a empresa 

contratou os seguintes funcionários para prestar serviço à instituição: 1) 

Raimundo Alves Moreira 2) Valdir Santana Gonçalves 3) Reinaldo dos 

Santos 4) Laerte Miguel Martins 5) Cleomar Valim 6) Manoel Soares 

Lucena 7) Alci Moacir Zampirolo 8) Dutra Candido 9) Dagda Lia Cossatto 

10) Maycon Cristian da Paz 11) Raimundo Neto Pereira Lima Mencionados 

funcionários prestam serviços à esta instituição desde o dia 26 de março 

de 2018, no entanto, a empresa requerida não efetuou o pagamento dos 

salários devidos em razão da prestação dos serviços. Conforme de 

observa dos recibos de pagamentos colacionados aos autos, somente o 

salário de abril de 2018 fora adimplido, de modo que os funcionários não 

percebem a contraprestação há três meses, situação crítica, notadamente 

diante do cunho alimentar da remuneração. Ocorre, Excelência, que esta 

instituição possui valores a serem pagos à empresa, mas a mesma 

encontra-se bloqueada para recebimento de verbas, em razão de ordem 

proferida pela 7ª Vara do Trabalho de Cuiabá - MT, processo nº 

0000352-77.2017.5.23.0007. Sobre o mencionado bloqueio, esta 

instituição notificou extrajudicialmente a empresa, no entanto, até a 

presente data, nenhum solução fora dada, sendo de rigor o manejamento 

da presente demanda para o pagamento dos funcionários.” Após tecer 

suas razões de fato e de direito, requereu o quanto segue: “a) O 

deferimento do pedido de consignação do valor de R$ 46.0005,40 

(quarenta e seis mil cinco reais e quarenta centavos), referente à nota 

fiscal nº 265, emitida em 24 de maio de 2018, referente aos serviços 

prestados por KONNTE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA no mês de abril 

do ano corrente; b) O deferimento do levantamento, com a máxima 

urgência ante o caráter alimentar, do valor de R$ 3.460,95 (três mil 

quatrocentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos) para cada 

funcionário, valor referente à três meses do vencimento básico, conforme 

indicado nos holerities acostados ao feito; c) A cientificação dos 

funcionários da empresa prestadores de serviços para instituição para 

que recebam os valores, no prazo de 10 (dez) dias, a rigor do artigo 539, 

§1º, do Código de Processo Civil; d) A citação da empresa requerida para, 

querendo, apresentar defesa no presente feito; e) A intimação da 

empresa requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos 

holerities pendentes, a fim de que seja apurada eventual verba a maior a 

ser recebida pelos funcionários, além daquela mencionada no item b; f) A 

total procedência da demanda, com o reconhecimento do pagamento à 

empresa requerida, bem como levantamento em favor desta de eventuais 

valores não utilizados para o fim ora pleiteado; g) Protesta provar o 

alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente 

prova documental e testemunhal.” Com a inicial, vieram documentos. A 

Magistrada da 4ª vara (competente para apreciar a matéria) declarou-se 

suspeita para atuar no feito. Ato contínuo, este Magistrado, em primeiro 

contato com o processo (id. 15782176) determinou a requisição do 

arquivo integral do processo ao Juízo da Justiça do Trabalho, porquanto, o 

mesmo foi distribuído neste foro com arquivos incompletos, o que não 

estaria permitindo a compreensão de todo o conteúdo do processo. 

Também foi requisitado que aquele Juízo providenciasse a transferência 

do depósito feito neste processo ainda na Justiça do Trabalho, para a 

conta vinculada a este Juízo. No entanto, a requerente compareceu 

novamente ao processo e providenciou a juntada dos arquivos a partir da 

petição contida no id. 15892621 - Pág. 1. O processo retornou concluso. É 

a síntese do necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO ajuizada por UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT em face de KONNTE 

SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA. Conforme se nota, esta 

ação foi inicialmente distribuída na 2ª Vara do Trabalho de SINOP/MT e por 

entender aquele Juízo não ser o competente para processar e julgar a 

demanda, deliberou pela remessa do feito ao Juízo estadual da Comarca 

de Cáceres, o que acabou por ensejar a distribuição do feito ao Juízo 

desta vara. Pois bem. A ação de consignação em pagamento está 

regulada no art. 539 e ss. do Código de Processo Civil. Conforme lembra 

Daniel Amorim Assumpção Neves: “A forma normal de extinção das 

obrigações é o pagamento, mas o ordenamento prevê outras formas 

atípicas, entre elas a consignação em pagamento, utilizada quando o 

pagamento não puder ser realizado em virtude da recusa do credor em 

recebê-lo ou em dar quitação ou, ainda, quando existir um obstáculo fático 

ou jurídico alheio à vontade do devedor que impossibilite o pagamento 

eficaz. Existindo um direito do devedor de quitar sua obrigação, evitando 

assim as consequências prejudiciais da mora, o ordenamento civil prevê a 

consignação em pagamento, que processualmente seguirá um 

procedimento especial regulado pelos arts. 539 a 549 do Novo CPC.” 

(g.n.). (Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Editora 

Juspodivm:2016 – Salvador. Pág. 959). No caso dos autos, a autora 

informou que possui relação jurídico contratual com a requerida, cujo 

objeto seria a terceirização quanto a contratação de funcionários para o 

trabalho de “vigilância desarmada” de seu estabelecimento e que em 

função disto, a empresa requerida teria realizado a contratação dos 

seguintes funcionários: 1) Raimundo Alves Moreira; 2) Valdir Santana 

Gonçalves; 3) Reinaldo dos Santos; 4) Laerte Miguel Martins; 5) Cleomar 

Valim; 6) Manoel Soares Lucena; 7) Alci Moacir Zampirolo; 8) Dutra 

Candido; 9) Dagda Lia Cossatto; 10) Maycon Cristian da Paz; 11) 

Raimundo Neto Pereira Lima. Também informou que os funcionários 

estariam prestando serviços desde o dia 26 de Março de 2018, sendo 

que, a empresa ré, não estaria efetuando os devidos pagamentos aos 

funcionários, havendo a informação de que até o momento só foi pago o 

salário de Abril/2018. Assinalou ainda que possui valores a repassar para 

ré, mas que a mesma encontra-se impedida de receber verbas por força 

de decisão proferida pela 7ª Vara do Trabalho de Cuiabá, no processo de 

n. 0000352-77.2017.5.23.0007. Não está absolutamente claro em que 

consiste o aludido bloqueio, certo é que da leitura da notificação 

extrajudicial expedida pela requerente à empresa ré, constatou-se que 

estão havendo dificuldades no campo formal da execução do contrato, o 

que obstaria a possibilidade regular de pagamento dos valores devidos 

pela autora à pessoa jurídica requerida, circunstância esta que estaria de 

modo reflexo impedindo os trabalhadores de receber o que lhes é devido 

ante o desempenho de suas atividades laborais. Sob tal prisma, não se 

pode olvidar que diante dos atrasos no pagamento das obrigações 

trabalhistas pela pessoa jurídica requerida com os funcionários indicados, 

poderá sobre a autora recair responsabilidade subsidiária, uma vez que é 

a tomadora dos serviços prestados (Súmula 331, IV e V[1] do TST). Ainda 

que se trate a autora de entidade da administração pública indireta sobre a 

qual a regra geral seja a de que o inadimplemento trabalhista de empresa 

responsável por terceirizar a contratação de funcionários não lhe seja 

imputada (art. 71, §1° da Lei 8.666/93), não se pode olvidar que tal regra 

pode ser excepcionada se verificada a culpa “in vigilando” da 

administração pública mediante a omissão de fiscalizar a atuação da 

empresa contratada. Neste último caso, em que se configurar a culpa da 

administração pública, restará configurada a responsabilidade subsidiária 

no tocante aos encargos trabalhistas não cumpridos, tal como decidido em 

monocraticamente pelo Min. Joaquim Barbosa. In verbis: “(...) Na sessão 

do dia 24 de novembro de 2010, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

ao julgar a ADC 16, afirmou a constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei 

8.666/1993. (...) No entanto, ao declarar a constitucionalidade do referido 

§ 1º do art. 71 da Lei 8.666/1993, a Corte consignou que se, na análise do 

caso concreto, ficar configurada a culpa da Administração em fiscalizar a 
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execução do contrato firmado com a empresa contratada, estará presente 

sua responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas não adimplidos. 

Em outras palavras, vedou-se, apenas, a transferência automática ou a 

responsabilidade objetiva da Administração Pública por essas obrigações. 

(...)”(STF. Decisão Monocrática. Rcl 12925, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 

julgado em 21/11/2012). Não obstante, em voto proferido em sede de 

Agravo Regimental na Reclamação 12.580/SP, o Ministro Celso de Mello, 

lembrou que: “É oportuno ressaltar, no ponto, que, em referido julgamento, 

não obstante o Plenário do Supremo Tribunal Federal tenha confirmado a 

plena validade constitucional do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 – por 

entender juridicamente incompatível com a Constituição a transferência 

automática, em detrimento da Administração Pública, dos encargos 

trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários resultantes da execução 

do contrato na hipótese de inadimplência da empresa contratada –, 

enfatizou-se que essa declaração de constitucionalidade não impediria, 

em cada situação ocorrente, o reconhecimento de eventual culpa “in 

omittendo” ou “in vigilando” do Poder Público.” Esta mesma diretriz 

jurisprudencial tem sido majoritariamente observada pelos demais ministros 

daquela casa (Rcl 8.475/PE, Rel. Min. AYRES BRITTO – Rcl 11.917/SP, Rel. 

Min. LUIZ FUX – Rcl 12.089/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 12.310/SP, Rel. 

Min. LUIZ FUX – Rcl 12.388/SC, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – Rcl 

12.434/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 12.595/SP, Rel. Min. JOAQUIM 

BARBOSA – Rcl 12.828/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 12.944/DF, 

Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 13.272-MC/MG, Rel. Min. ROSA WEBER – 

Rcl 13.425/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – Rcl 13.841/SP, Rel. Min. 

CELSO DE MELLO – Rcl 14.623/ES, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – Rcl 

14.658/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 14.943/RS, Rel. Min. DIAS 

TOFFOLI – Rcl 15.052/RO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.), em julgamentos 

em que se tem reconhecido possível a atribuição de responsabilidade 

subsidiária ao ente público na hipótese excepcional de restar comprovada 

a ocorrência de comportamento culposo da Administração Pública. 

Frise-se que as considerações acima em torno do campo material do 

direito subjacente a presente demanda é pertinente para ressaltar o acerto 

processual no tocante ao manejo da ação de consignação em pagamento 

pela requerente, uma vez que, admitindo-se o risco de recair sobre ela 

(tomadora do serviço) a responsabilidade subsidiária quanto os encargos 

trabalhistas inadimplidos pela pessoa jurídica requerida, torna-nos claro o 

interesse processual da UNEMAT em consignar o pagamento das verbas 

trabalhistas até então não pagas pela empresa requerida, a fim de não 

somente preveni-la quanto eventual responsabilidade, mas também 

garantir o cumprimento das obrigações trabalhistas em favor daqueles que 

lhe prestam serviços em forma terceirizada. Conclui-se então pela 

adequação dos fatos com a possibilidade jurídica da consignação (art. 539 

e ss. do CPC), porquanto, diante da dificuldade em realizar o pagamento 

do valor devido à requerida, e estando esta inadimplente com os 

funcionários contratados para prestar serviços diretamente à autora, 

razoável se mostra a pretensão de consignação de valores mencionados 

na inicial. Em todo o caso, saliento a necessidade de que seja incluído no 

polo passivo da ação todos os funcionários indicados na inicial, eis que a 

medida é necessária porquanto, todos eles possuem interesse jurídico na 

demanda e poderão nela atuar, seja para o levantamento dos valores 

consignados à eles e/ou para exercer a faculdade processual garantida 

pelo art. 544, incisos I a IV do Código de Processo Civil. Portanto, a 

consignação deverá ser deferida! Ante o exposto, DEFIRO A 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO solicitada na inicial, em razão do que 

delibero nos seguintes termos: a) deverá a autora promover a inclusão 

dos funcionários (1) Raimundo Alves Moreira; 2) Valdir Santana 

Gonçalves; 3) Reinaldo dos Santos; 4) Laerte Miguel Martins; 5) Cleomar 

Valim; 6) Manoel Soares Lucena; 7) Alci Moacir ampirolo; 8) Dutra Candido; 

9) Dagda Lia Cossatto; 10) Maycon Cristian da Paz; 11) Raimundo Neto 

Pereira Lima) no polo passivo da ação, uma vez que possuem nítido 

interesse nos valores a que se pretende consignar; c) no tocante ao 

dever de consignar o valor indicado na inicial, aponto que a parte autora já 

o fez, conforme se nota no id. 15892634 - Pág. 89, estando o valor 

consignado no âmbito da Justiça do Trabalho. Portanto, deverá ser 

oficiado com urgência (por via eletrônica) ao Juízo da 2ª Vara do Trabalho 

de Sinop/MT solicitando a transferência do valor ali depositado, para uma 

conta do TJMT com vinculação a este processo. Após: d) citem-se os 

requeridos (1) Raimundo Alves Moreira; 2) Valdir Santana Gonçalves; 3) 

Reinaldo dos Santos; 4) Laerte Miguel Martins; 5) Cleomar Valim; 6) Manoel 

Soares Lucena; 7) Alci Moacir ampirolo; 8) Dutra Candido; 9) Dagda Lia 

Cossatto; 10) Maycon Cristian da Paz; 11) Raimundo Neto Pereira Lima), a 

fim de que no prazo de 15 (quinze) dias, compareçam ao processo 

indicando seus dados bancários a fim de que levantem o depósito 

efetuado e/ou ofereçam a contestação. Anote-se no mandado de citação 

a informação de que para cada um foi consignado o valor de R$3.460,95 

(três mil quatrocentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos). e) 

CITE-SE ainda a pessoa jurídica KONNTE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 

PATRIMONIAL LTDA a fim de que, caso queira, apresente defesa na forma 

do art. 544, incisos I a IV do Código de Processo Civil, anotando ainda que 

no prazo da defesa, deverá promover a juntada aos autos do informe de 

rendimentos de cada funcionário indicado na inicial, referente a todos os 

meses trabalhados, a fim de que seja possível ao autor verificar a 

pendência de verbas trabalhistas remanescentes à serem depositadas 

aos serventuários; f) em sendo vinculado o valor consignado ao presente 

processo, e sendo indicado pelos funcionários suas respectivas contas 

bancárias, retorne concluso, independente do prazo para a contestação, 

a fim de que seja possível a expedição dos alvarás. g) por fim, havendo a 

hipótese de valores remanescentes à serem depositados, porquanto, a 

inicial declara que o valor consignado refere-se a 03(três) meses de 

trabalho, bem como o requerimento contido no item “e” da inicial admite a 

hipótese de novos valores à serem pagos aos funcionários, fica desde já 

DEFERIDA a hipótese de novas consignações, caso assim entenda a parte 

autora, o que faço nos termos do art. 541 do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência. Cáceres/MT., 18 de 

outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito em 

subst. legal. [1] V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e 

indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, 

caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações 

da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do 

cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço 

como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero 

inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa 

regularmente contratada.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006027-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA SANTANA NEVES (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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. 1006027-88.2017.8.11.0006 Valor da causa: $37,480.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUIZA SANTANA 

NEVES Endereço: RUA NILO PEÇANHA, S/N, QD. 39 LOTE 11-03, JARDIM 

CIDADE NOVA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 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 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, 18 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 
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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: 1006942-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE MORAES (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

JOSE CAMPELLO TORRES NETO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

03/12/2018 13:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001811-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO GONCALVES TAMELINI (REQUERENTE)

RUBENS MARC SOARES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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 15:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001814-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE LEITE DA COSTA BARROS (REQUERENTE)

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

LUCIANO BARBOSA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (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. VISTO QUE, OS 

DOCUMENTOS PESSOAIS ANEXADOS ESTÃO ILEGÍVEIS, E O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO AUSENTE. 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: 1001818-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN FATIMA BACCA (REQUERENTE)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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 16:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005828-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (REQUERENTE)

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA CAMPOS CARIOCA (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 16:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005904-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI (ADVOGADO(A))

ELIANE AUGUSTA OLIMPIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NACIONAL COBRANCAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

PAULO MARCOS DE CAMPOS BATISTA (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: 

03/12/2018 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: 1005905-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE MARCOS DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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 15:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011458-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO ROMES DUARTE (EXECUTADO)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (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 
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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: 1004715-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

MARIA BENEDITA DA CRUZ TARCIEL (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: 1005923-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DALMAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO VITAL DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 03/12/2018 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: 1003482-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LUIZ ZEFERINO NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (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 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} PROCESSO n. 

1003482-45.2017.8.11.0006 Valor da causa: $22,916.00 ESPÉCIE: 

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUIZ ZEFERINO 

NEVES Endereço: Avenida Vereador Osvaldo Batista, 286, Jardim Paraíso, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Endereço: AVENIDA ARCHIMEDES PEREIRA 

LIMA, 100, - LADO ÍMPAR, JARDIM ITÁLIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-746 

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, 18 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: 1003926-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JULIANO MARQUES GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/12/2018 13:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004512-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADAO DELUQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (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 
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condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004249-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

ROSIANE LOPES FLORES (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: 1003961-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE CATARINA RAMOS LEITE (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (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: 1004578-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

EVANDRO DA SILVA (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: 1001553-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEIDE APARECIDA DE CAMPOS ALMEIDA (REQUERENTE)

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

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: 1002844-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES DE SOUSA (ADVOGADO(A))

LAURA MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (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.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001551-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO COELHO DE SOUZA (REQUERENTE)

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

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: 1001758-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

BRASIL GLOBAL DE COBRANCAS - EIRELI (REQUERIDO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

 

Senhor(a) Advogado(a), FINALIDADE: intimação de Vossa Senhoria para 

MANIFESTAR em 02(dois) dias sobre o documento juntado no ID- 

15252956. Findo o prazo os autos será levado ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011369-29.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO APARECIDO NUNES SIMAO (REQUERENTE)

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANGELA STEFANI ROCHA GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO 

(ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA (ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO (ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO (ADVOGADO(A))

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 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 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO {Hanae Yamamura de Oliveira} PROCESSO n. 

8011369-29.2015.8.11.0006 Valor da causa: $31,515.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ANGELA STEFANI ROCHA GARCIA Endereço: Rua JOSÉ 

MONTEIRO DA SILVA, 154, SÃO LUIZ, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

Nome: TIAGO APARECIDO NUNES SIMAO Endereço: Rua BARÃO DE 

MAUA, 268, SANTA CRUZ, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

Endereço: Setor Centro Politico Administrativo, S/N, CPA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78015-285 Nome: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: Rua PAIAGUAS, 1000, - DE 

5799/5800 A 7887/7888, PAIAGUAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-070 

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, 18 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: 8012010-17.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO DA SILVA MOURA (ADVOGADO(A))

CARLOS DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

Senhor(a) Advogado(a), FINALIDADE: Intimação de Vossa Senhoria para 

apresentar contrarrazões recursais no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001528-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREW ITALO DOS SANTOS CARDOSO OJEDA (REQUERENTE)

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (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 
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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: 1001729-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

GLEISON APARECIDO MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011877-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON DE ALMEIDA CINTRA (REQUERENTE)

VINICIUS CASTRO CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEI JESUS DA SILVA (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: 21/11/2016 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: 8011601-75.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAIZA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI (ADVOGADO(A))

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

LUANA FERNANDA DE OLIVEIRA LEITE (TERCEIRO INTERESSADO)

ODAIR ALVES (TERCEIRO INTERESSADO)

JOO PAULO IANOSKY RANGEL (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA APRESENTAR CÁLCULO 

ATUALIZADO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003063-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADILSON CARVALHO SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: Intimação de Vossas Senhorias para comparecerem à 

audiência de Tipo: SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO Sala: Sala 

Audiência Conciliação Juizado Data: 05/11/2018 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) clientes independentemente 

de de intimação pessoal. A AUDIÊNCIA FOI ANTECIPADA PARA A 

SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005316-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/12/2018 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: 8010200-75.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES (ADVOGADO(A))

C. MAGIO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VLE CONSTRUCOES 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: 04/12/2018 14:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003193-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO (REQUERENTE)

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

BRUNO SILVA CAPELETTI CONFECCOES - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA RETRO,PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

ATUAL ENDERENÇO DA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006039-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FELICIA JURRUPI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (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: 

04/12/2018 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: 1006224-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

ERICK DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)
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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: 04/12/2018 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: 1003368-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DOS ANJOS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SANDRA ALVES VENDRAMEL (ADVOGADO(A))

OTICA FRAN EIRELI - ME (REQUERIDO)

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 

(REQUERIDO)

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

04/12/2018 15:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 188082 Nr: 7083-47.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JOSÉ DANTAS SOUZA 

- OAB:16143

 INTIMO A DRª, MARIA JOSÉ DANTAS SOUZA, ADVOGADA DA 

DENUNCIADA, JOSEFINA DA SILVA, A COMPARECER A AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 04 DE DEZEMBRO 

DE 2018 ÁS 15:30 HORAS NA SALA DE AUDIÊNCIA DO GABINETE DA 5ª 

VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES-MT. DEVENDO ESTAR 

ACOMPANHADO DE SEU CLIENTE, INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL. EU, ARTHUR DE BARROS RODRIGUES, ESTAGIÁRIO DIGITEI, 

ASSINEI, NADA MAIS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 191096 Nr: 8962-89.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE PORTES BALDUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA MARIA LIMA 

PEREIRA - OAB:22212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 INTIMO A DRª, BARBARA MARIA LIMA PEREIRA E O DRº MAURO LEMES 

DA SILVA JUNIOR, ADVOGADOS DA DENUNCIADA, JANE PORTES 

BALDUINO, A COMPARECEREM A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2018 ÁS 

17:30 HORAS NA SALA DE AUDIÊNCIA DO GABINETE DA 5ª VARA DO 

JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES-MT. DEVENDO ESTAR ACOMPANHADO 

DE SEU CLIENTE, INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EU, ARTHUR 

DE BARROS RODRIGUES, ESTAGIÁRIO DIGITEI, ASSINEI, NADA MAIS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011470-03.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND (ADVOGADO(A))

JOICE MURIEL SILVA DE ALMEIDA SARAIVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO (ADVOGADO(A))

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011470-03.2014.8.11.0006. REQUERENTE: JOICE MURIEL SILVA DE 

ALMEIDA SARAIVA REQUERIDO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 

Vistos, etc. Proceda a secretaria da vara com a retificação dos autos, 

fazendo-se constar como cumprimento de sentença. Considerando a 

revogação do Provimento n°. 68-CNJ, através de decisão proferida no 

Pedido de Providências 0003580-38.2018.2.00.0000, expeça-se alvará 

para levantamento integral dos valores depositados, pois são 

incontroversos, devendo serem transferidos para a conta já indicada pela 

parte exequente. Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento da dívida, sob pena de multa de 10% 

(dez por cento). Cumpra-se. CÁCERES, 18 de outubro de 2018.

Decisão 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):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005992-94.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARITZA MACIEL 

CASTRILLON MALDONADO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, 

etc. Cuida-se de TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por MARITZA MACIEL 

CASTRILLON MALDONADO contra o BANCO DO BRASIL S/A. A Autora é 

Professora efetiva da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, 

lotada na cadeira de didática e no Programa de Pós-Graduação em 

Educação onde exerce atualmente a função de Coordenadora. A Autora 

está coordenando o XIV Encontro da ANPED da Região Centro Oeste que 

está sendo realizado neste município, na Universidade do Estado de Mato 

Grosso – UNEMAT, assim como para realização do evento acima citado, a 

Autora recebeu recurso do CNPQ através de Cartão de Crédito 

Pesquisador nº 4674 8190 0370 6876 para custeio de algumas despesas 

Ocorre que a autora contratou a empresa Leão Tour para realizar os 

servidos e locação de veículos dos professores palestrantes, contudo, na 

oportunidade de fazer o pagamento a autora transferiu erroneamente a 

quantia devida, para a conta corrente de MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA. 

Em razão da dificuldade do Banco requerido entrar em contato com a 

correntista Maria Conceição de Oliveira, a única forma de realizar o 

estorno dos valores será através de decisão judicial. Nesse sentido, a 

requerente pleiteia a concessão de tutela de urgência em caráter 

antecedente, nos moldes do artigo 303 do Código de Processo Civil, para 

que os valores sejam estornados a conta corrente da autora. Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. A 

princípio, 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; Quanto à tutela de urgência, é caso de deferimento da liminar. O 

deferimento da tutela de urgência inaudita altera parte 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. O perigo do 

dano está presente em razão do dinheiro transferido para conta de 

terceiro, dinheiro de origem o CNPQ, ou seja, dinheiro de origem pública. 

Outrossim, presente o requisito do risco ao resultado vez que o valor 

depositado pode ser utilizado pela correntista. Dessa forma, estando 

demonstrado nos autos os requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o 

deferimento é medida que se impõe. Assim entendendo, DEFIRO O PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA feito pelos Requerentes e determino ao 

Requerido que providencie o bloqueio dos valores de R$ 5.500,00 (cinco 

mil e quinhentos reais), da conta corrente n.º 28.349-5, agência 3293-X, 

em nome de Maria Conceição de Oliveira, para que seja realizado o 

posterior estorno dos valores para a conta de origem da transferência. No 

mesmo sentido, intime-se a parte autora para cumprir os requisitos 

estabelecidos do artigo 303 do Código de Processo Civil, fazendo constar 
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ainda, o valor da causa. Citem-se e intimem-se. Designe-se audiência de 

conciliação, conforme previsto no artigo art. 303, §1º, inciso II, do CPC; 

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Às providências. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005419-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA ISABEL BATISTA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP (AUTOR(A))

LEONARDO DA SILVA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005419-56.2018.8.11.0006. AUTOR(A): ERICA ISABEL BATISTA DE 

OLIVEIRA EIRELI - EPP RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em 

síntese, alega a requerente ser isenta de ICMS para venda interna e 

redução da base de cálculo em 41,17% para venda interestadual. Aduz 

ainda que, com o advento da Lei 10.709/18, ao qual instituiu o Fundo 

Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso (FEEF), teve sua isenção 

fiscal revogada. Com isto, recorreu ao judiciário, requerendo em sede de 

tutela de urgência a suspensão do lançamento do FEEF para a autora. É o 

que merece relato. Passa-se a decidir. Reporta-se ao pedido de tutela de 

urgência, com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. Para tanto, 

exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da 

medida de urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, 

do Código de Processo Civil. É o caso de indeferimento da medida. Em que 

pese os argumentos trazidos, observa-se a ausência de perigo do dano 

posto que a não suspensão imediata, 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 

pleito 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 requerido para que, caso queira, 

conteste a demanda. Intimem-se as partes da presente decisão. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007007-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA (ADVOGADO(A))

EDILAINE BENACHIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1007007-35.2017.8.11.0006. REQUERENTE: EDILAINE BENACHIO 

RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. Em síntese, alega a requerente que, 

ao tentar realizar compras a prazo no comércio local, teve crédito negado 

devido a inscrição de seu nome no rol de inadimplentes. Aduz ainda que 

encontra-se adimplente com as obrigações perante a promovida. Após 

tentativas frustradas de solução do impasse, recorreu ao judiciário, 

requerendo em sede de tutela de urgência a retirada de seu nome nos 

cadastros de proteção ao crédito. 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, pois os fatos 

narrados na inicial e o direito reclamado dependem de dilação probatória, 

vez que não há como aferir, neste momento, se a requerente encontra-se 

adimplente ou não com suas obrigações perante a requerida. 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 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/MT, 18 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010849-06.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND (ADVOGADO(A))

MARCOS ALVES DE MENEZES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO PEREIRA (ADVOGADO(A))

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010849-06.2014.8.11.0006. REQUERENTE: MARCOS ALVES DE 

MENEZES REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS 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. Tendo em vista a revogação do Provimento n°. 

68-CNJ, através de decisão proferida no Pedido de Providências 

0003580-38.2018.2.00.0000, expeça-se alvará para levantamento integral 

dos valores depositados, pois são incontroversos, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Transitada em 

julgado, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. CÁCERES, 18 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006175-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FERNANDO DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

THAIS MARCELLE DE PAULA FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006175-02.2017.8.11.0006. REQUERENTE: EDER FERNANDO DA SILVA 

MORAES 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. Tendo 

em vista a revogação do Provimento n°. 68-CNJ, através de decisão 

proferida no Pedido de Providências 0003580-38.2018.2.00.0000, 

expeça-se alvará para levantamento integral dos valores depositados, 

pois são incontroversos, devendo serem transferidos para a conta já 

indicada pela parte exequente. Transitada em julgado, arquive-se. 
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Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

CÁCERES, 18 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005387-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

JOELSON GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005387-85.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOELSON GOMES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 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. Tendo 

em vista a revogação do Provimento n°. 68-CNJ, através de decisão 

proferida no Pedido de Providências 0003580-38.2018.2.00.0000, 

expeça-se alvará para levantamento integral dos valores depositados, 

devendo serem transferidos para a conta já indicada pela parte 

exequente. Transitada em julgado, arquive-se. Sentença publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 18 de 

outubro de 2018.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 236939 Nr: 5869-16.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON GOMES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242

 Vistos etc,

Cumprida a finalidade, DEVOLVA-SE à origem, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 237446 Nr: 6235-55.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO SOUZA CUNHA, LAZARO NUNES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEDIL MARCIANO PIRES DA 

SILVA - OAB:10229

 Vistos etc,

Cumprida a finalidade, DEVOLVA-SE à origem, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 201251 Nr: 4214-77.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DE SOUZA, ROSEANE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

Márcio da Silva Almeida - OAB:16.358

 Vistos etc,

Verificando a ausência de intimação válida do acusado Luiz de Souza, 

conforme depreende-se da certidão de fls. 302, hei por bem redesignar o 

ato processual para o dia 27 de março de 2019, às 14h20min. Intime-se o 

acusado para querendo comparecer no ato de seu interrogatório. 

Concedo prazo de 10 dias para a defesa aportar aos autos o atual 

endereço do acusado.

Tendo a ré Roseane da Silva, devidamente intimada conforme certidão de 

fls. 293, não compareceu até o presente momento, decreto sua REVELIA 

nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.

 Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 240142 Nr: 8046-50.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DOS SANTOS SILVA, MARCO 

AURÉLIO BALBINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7.836

 Vistos etc,

I – Preenchidos os requisitos legais, nos termos do Art. 41 do Código de 

Processo Penal, não verificando nenhuma das causas previstas no Art. 

395 do mesmo código processual, RECEBO a denúncia nos termos do 

Artigo 625 da CNGC/MT, dando os acusados GILMAR DOS SANTOS 

SILVA e MARCO AURÉLIO BALBINO PEREIRA, como incurso nas sanções 

nela imputadas.

II – Citem-se os réus, nos termos do Art. 396 do indigitado “codex”, para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias.

III – Na resposta, os acusados poderão arguir preliminares e alegar tudo o 

que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação quando necessário (Art. 396-A).

IV - Decorrido o prazo sem resposta, ou declarando os réus não terem 

condições de constituir defesa, desde já NOMEIO a Defensoria Pública 

para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato 

de nomeação.

V – Após, conclusos para os fins dos Arts. 399 e 531, ambos do CPP.

VI – DEFIRO a cota ministerial de fl. 69 de juntada de certidão de 

antecedentes criminais do sistema SIAP/TJMT.

 VII – No que tange ao crime de furto/receptação da motocicleta Honda CG 

125 Fan ES, cor preta, placa NUA 2229/MT, de propriedade da vítima 

Thainara Izabela de Souza Amaral, analisando detidamente o caderno 

investigatório, verifico que razão assiste ao parquet, pois não restou 

suficientemente apurados elementos indispensáveis ao oferecimento da 

denúncia crime, imperioso o arquivamento do feito.

 Isto posto, ACOLHO a manifestação ministerial, relativamente a este 

Inquérito Policial, e determino o arquivamento do presente feito quanto aos 

referidos crimes de furto/receptação, sem prejuízo de eventualmente 

verificada a existência de novas provas, a autoridade policial efetue de 

ofício ou a requerimento diligências a respeito do fato objeto do inquérito 

arquivado, “ex vi” Art. 18, do Código de Processo Penal.

Ciência ao Ministério Público.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 240630 Nr: 8392-98.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PAULO FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA MARIA LIMA 

PEREIRA - OAB:22212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 Vistos etc,

O artigo 1º do Provimento 12/2017 - CM, determina a realização de 

Audiência de Custódia em todas as comarcas do Estado de Mato Grosso, 

nos termos preconizados pela Resolução 213/CNJ para presença do 

autuado preso em flagrante delito ou no cumprimento de ordem de prisão, 

para verificação da legalidade e regularidade da prisão, bem como a 

manutenção da mesma, no entanto, em análise aos autos verifico que a 

prisão é proveniente de inicio de cumprimento de pena, haja vista que 

definitiva.
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 Deste modo, tendo em vista que a 3ª Vara Criminal é a Vara Especializada 

em Executivos de Pena, determino a redistribuição do presente feito 

àquela Vara.

 Proceda-se as baixas necessárias.

 Cumpra-se, com urgência.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 209058 Nr: 9409-43.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO FILHO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:OAB/MT8169

 Vistos, etc.

Ante a sua tempestividade, recebo o Recurso de Apelação interposto pela 

Defesa do réu EDMUNDO FILHO VIEIRA à fl. 213.

Abra-se vista a Defesa do réu para apresentação das razões recursais, 

no prazo legal.

Após, encaminhem-se os autos ao Parquet para oferecimento das 

contrarrazões.

Por fim, com a juntada das contrarrazões, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, para a devida apreciação do Recurso, 

com as cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 20552 Nr: 1549-79.2002.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOLO FREITAS POLEGATO, ROSINETE 

CARDOSO BORGES MENACHO, ALOÍSIO COELHO DE BARROS, ELVIS 

EGUES LARA, MARIA APARECIDA BARBOSA BARROS, ELISELMA VIANA 

PINTO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS DE ALMEIDA JÚNIOR - 

Promotor de Justiça - OAB:0.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT, FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B, JOSE NAAMAN KHOURI - DEFENSOR PÚBLICO - 

OAB:, PAULO CÉSAR FERREIRA DA CUNHA - OAB:6701

 .ISTO POSTO, pelo que dos autos consta, declaro a extinção da 

punibilidade do acusado APOLO FREITAS POLEGATO, com fundamento no 

artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 109, inciso IV ambos do Código Penal, e 

artigo 61, do Código de Processo Penal. Com relação aos corréus, 

certifique-se o Sr. Gestor se foram formados os PEPS.Transitando em 

julgado a presente decisão, procedam-se as baixas e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos.P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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

 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 LUCAS DO RIO VERDE/MT/MT, bem como para 

que acompanhe a distribuição e a movimentação da Missiva.

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 2224 Nr: 133-21.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Médio Norte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Justino Henrique Pizzatto, Maria da Glória Day 

Selau, Marzeu Selau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Lourenço - OAB:4.689-A 

MT, Marcelo Alves Puga - OAB:MT/5.058, Mário Lúcio Franco 

Pedrosa - OAB:5.746/MT, Miguel Ângelo Kabbad - OAB:5.717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:5719-A/MT, Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, Mirian Cristina 

Rahman Mühl - OAB:MT 4624, Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 Intimo a parte autora, para recolher as taxas e custas Judiciais de 

preparo da Carta Precatória a ser encaminhada a Comarca de 

Florianópolis-SC, através do sitewww.tjsc.jus.br/custas, encaminhando 

guia e comprovante de recolhimento a este juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 28558 Nr: 80-59.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oliveira & Jost Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Guardado Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Junior Stiegemeier - 

OAB:MT 12.198-B, Flávio Müller - OAB:/MT 5.841-B, Rodrigo Nogara 

de Castilho - OAB:8250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Intimo a parte autora, para recolher as taxas e custas Judiciais de 

preparo da Carta Precatória a ser encaminhada a Comarca de São Jose 

do Rio Claro-MT com a finalidade de avaliação, através do site 

www.tjmt.jus.br, encaminhando guia e comprovante de recolhimento a 

este juízo.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001240-82.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

B. G. B. (ADVOGADO(A))

P. F. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. S. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

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

 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de Medida Cautelar de Busca e 

Apreensão de Filho Menor proposta por PAULA FERREIRA CALCIOLARI 

em face de WILERLEY DOS SANTOS SOUZA, já qualificados nos autos, 

visando reaver a posse do infante ABNER CALCIOLARI SOUSA. Consta 

dos autos que a autora é mãe do infante ABNER CALCIOLARI SOUSA, que 

atualmente conta com 08 (oito) anos de idade, pois nasceu em 12/06/2010 

(certidão de nascimento em anexo), exercendo exclusivamente o Poder 

Familiar, sendo a guardiã de fato da criança. A requerente contraiu 

núpcias com o Requerido, conforme faz prova a certidão de casamento 

em anexo, sendo que, desta união nasceu o único filho do casal, o menor 

ABNER CALCIOLARI SOUSA, hoje com 08 anos de idade. Relata que 

atualmente ela e seu filho estão residindo na cidade de Várzea Grande-MT 
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juntamente com seu convivente, matriculando-o em uma escola daquela 

cidade. Retrata que, o Requerido já teve desentendimentos com o 

convivente da requerente, Sr. Jessé, em virtude do mesmo não aceitar o 

fim do relacionamento. A requerente informa que não impede o Requerido 

de visitar o infante. Contudo, informa que em 08/10/2018 o requerido 

passou a restringir totalmente o acesso da Requerente à criança, tanto 

que no dia 14/10/2018, esta se deslocou à Comarca de Diamantino/MT 

para pegar o infante e o Requerido lhe disse que: “só entregava o Abner 

se a mesma assinasse um termo que iria devolver o menor em dois dias”. 

Aduz que, o risco de afastamento definitivo da autora de seu filho é 

iminente, podendo causar à criança danos irreparáveis à sua formação e 

integridade física, e tendo em vista que a criança atualmente encontra-se 

perdendo dias letivos (matriculado no EJA em Várzea Grande/MT), e o 

mesmo é cardiopata que necessita de cuidados especiais por parte da 

mãe, requer a medida cautelar para busca e apreensão do menor. Breve 

relato. Decido. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita. RECEBO a inicial, 

tendo em vista estar em consonância com os ditames legais. A medida 

cautelar de busca e apreensão do infante merece acolhimento urgente. 

Explico. Cuida-se de uma criança impedida de estar na companhia da 

genitora com aproximadamente 08 (oito) anos de idade, em razão do pai 

se negar a devolvê-lo à guardiã de fato. O fumus boni iuris resta 

caracterizado, no caso dos autos observa-se a existência de indícios 

suficientes de que a genitora da criança possui sua guarda de fato, o que 

caracteriza a probabilidade do direito pleiteado. Consta na certidão de 

nascimento do menor a requerente como genitora do infante. O periculum 

in mora evidencia-se pelo fato de que poderá a situação, doravante, 

consolidar-se de maneira contrária aos interesses do menor, a qual conta, 

atualmente, com 08 (oito) anos de idade, comprometendo seu 

desenvolvimento, bem como sua saúde. Outrossim, é evidente que a 

guarda em favor da mãe pode até ser revista, mas desde que pelo meio 

judicial adequado, inclusive com instalação do contraditório e realização do 

necessário estudo psicossocial do caso. Ante o exposto, considerando 

os argumentos grafados na inicial e os documentos que a instruíram 

DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do menor ABNER 

CALCIOLARI SOUSA, a qual deverá ser entregue diretamente à genitora 

(Requerente). EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão que deve ser 

cumprido com especial ponderação e calma por 2 (dois) Oficiais de 

Justiça. Os Oficiais de Justiça lavrarão auto circunstanciado, assinado por 

duas testemunhas. No decorrer da diligência, sendo o caso, os Oficiais 

poderão arrombar portas e requisitar, imediatamente e sem mais 

formalidades, acompanhamento de policiais. Oficie-se o Conselho Tutelar 

desta comarca solicitando a presença de membro para que acompanhe a 

diligência. Cite-se pelo mesmo mandado o requerido, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo legal. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se COM A MÁXIMA URGÊNCIA. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Diamantino/MT, 16 de outubro de 2018. RAUL LARA LEITE 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000248-58.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA GOMES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1000248-58.2017.8.11.0005. AUTOR(A): 

CONSTRUTORA NEVES GALVAO EIRELI - EPP RÉU: MUNICÍPIO DE ALTO 

PARAGUAI DESPACHO Vistos, etc. Sem prejuízo de eventual julgamento 

imediato do mérito, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestem se pretendem a produção de outras provas, indicando, 

em caso positivo, a PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua realização, sob 

pena de preclusão. Havendo postulação de produção de prova 

testemunhal, as partes deverão, desde logo, depositar o respectivo rol, 

providência essa que visa concretizar a duração razoável do processo e 

a economia processual. Certifique-se a tempestividade das petições das 

partes requeridas. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Diamantino/MT, 02 de outubro de 2018. RAUL 

LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000242-17.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIETA MARCONDES (REQUERENTE)

RODRIGO SCHWAB MATOZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR ARMANDO MARCONDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1000242-17.2018.8.11.0005. REQUERENTE: 

MARIA JULIETA MARCONDES REQUERIDO: VALMIR ARMANDO 

MARCONDES DESPACHO Vistos, etc. O valor dado à causa encontra-se 

incorreto, vez que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo 

econômico auferível, e no presente caso a parte autora atribuiu à causa o 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), valoração esta que não corresponde 

ao valor dos veículos em questão, estando em desconformidade com a 

legislação pátria. Assim, levando-se em conta a competência do julgador 

de fiscalizar o correto recolhimento das custas, determino a intimação da 

parte autora, para emendar a petição inicial, no prazo improrrogável de 

dez dias, no sentido de indicar o valor correto da causa, de acordo com o 

valor comercial dos veículos indicados na exordial, recolhendo as custas 

complementares, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 03 de outubro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000793-31.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

M. W. S. V. (ADVOGADO(A))

A. R. D. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. F. D. S. (REQUERIDO)

 

Intimo o patrono do Autor da data designada para Coleta do Material para 

Exame de DNA - 22 de novembro de 2018 às 15 horas, bem como da 

decisão a seguir transcrita: Vistos, etc. Defiro a realização do exame 

pericial - DNA. Para tanto, intimem-se as partes, pessoalmente, para que 

compareçam na Diretoria do Fórum da Comarca de Diamantino e forneçam 

material genético para a realização do exame do DNA. Após, proceda-se o 

envio para o laboratório que o Juízo costumeiramente solicita os serviços. 

Consigne-se que deverá ser o resultado remetido pelo laboratório 

diretamente a este Juízo, com cópias endereçadas aos interessados. 

Intimem-se as partes e seus respectivos advogados e/ou defensores 

públicos, se houver. Cientifique-se o representante do Ministério Público. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000136-26.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DE ALMEIDA ARAUJO (ADVOGADO(A))

BILIERI CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI (REQUERIDO)

 

Intimo a patrona do Autor para recolher o valor da diligência de Citação do 

Requerido, bem como INTIMO da decisão a seguir transcrita: Vistos, etc. 

(....) Breve relato. Decido. É cediço que para ser deferida a tutela de 

urgência deverão restar preenchidos os requisitos elencados pelo artigo 

300 do NCPC[1], mais precisamente elementos que evidenciem a 

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

processo. No caso vertente, pelos argumentos e documentos atrelados na 

petição inicial, não estou convencido da necessidade de concessão da 

tutela de urgência, pois não vislumbro grave comprometimento do direito 

da autora se a tutela for concedida após a devida angularização 

processual e instrução do feito. No mais, em respeito aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, entendo por bem instruir o processo, a 

fim de que, com o contraditório, melhores elementos sejam trazidos à baila, 

e via de consequência, a tutela jurisdicional prestada seja mais justa. 

Estando, portanto, ausentes os requisitos do art. 300, do NCPC, impõe-se 

o indeferimento da medida de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a 

TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada.Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo legal. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001288-75.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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MIZAEL DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ACELINO RODRIGUES DE MORAES (REQUERENTE)

ALLEX DIECKMAN PONDE DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1001288-75.2017.8.11.0005. REQUERENTE: 

ACELINO RODRIGUES DE MORAES, ALLEX DIECKMAN PONDE DE 

MORAES SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de acordo extrajudicial de 

exoneração de alimentos proposta por ACELINO RODRIGUES DE MORAES 

e ALLEX DIECKMAN PONDE DE MORAES, já qualificados nos autos. Com a 

petição vieram-me os documentos anexos. Despacho ao Id. 10276008, em 

que determina a juntada da documentação faltante. Ao Id. 10717691, o 

advogado dos acordantes peticionou informando a juntada da 

documentação referente à cópia da petição inicial, do acordo e a sentença 

homologatória, que se encontram presentes no Id. 10717718. Em seguida 

vieram- me os autos conclusos. Breve relato. Decido. De início, defiro a 

assistência judiciária gratuita, nos termos da lei. Conforme preceitua o 

atual Código Civil, em seu artigo 840 e seguintes, uma das formas de 

extinção da obrigação consiste na transação, entendida como 

estabelecimento de concessões mútuas com vistas à extinção do litígio ou 

da obrigação. Simultaneamente, prevê o Novo Código de Processo Civil 

que a transação deve ser homologada, extinguindo-se o processo 

respectivo com resolução do mérito. No caso em epígrafe, verifico que as 

partes estão devidamente representadas, tendo firmado o acordo acima 

descrito, cuja homologação se pleiteia numa demonstração inequívoca de 

que se deseja compor independentemente de interferência estatal. 

Entendo justo o entabulado entre as partes. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 487, inciso III, “b” do Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA o termo de acordo firmado pelas partes (Id n. 10230316) 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Oficie-se à empresa 

Terra Santa Agro S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o 

CNPJ nº 05.799.312/0034-99, com endereço à ROD BR 364, KM 288 + 30 

KM A DIREITA, Zona Rural, Diamantino/MT, CEP 78.400-000, para que 

proceda ao encerramento imediato do desconto em folha referente à 

pensão alimentícia em favor de ALLEX DIECKMAN PONDE DE MORAES. 

Condeno as partes ao pagamento das custas processuais (art. 90, § 2º, 

NCPC), cuja cobrança ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, 

nos termos do art. 98, § 3º do NCPC. Preclusa a via recursal, certifique-se 

o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas necessárias e cautelas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 

20 de setembro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001472-31.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIQUEIRA MAY (AUTOR(A))

CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI (RÉU)

 

Intimo o patrono da Autora para recolher o valor da diligência de Citação, 

bem como INTIMO da decisão : Recebo a petição inicial em seus termos. É 

cediço que para ser deferida a tutela de urgência deverão restar 

preenchidos os requisitos elencados pelo artigo 300 do NCPC[1], mais 

precisamente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Depreende-se 

das alegações que a requerente pretende combater o erro expressado no 

ato de nomeação, por omissão, e no termo de posse, por designação 

errônea, em virtude de violação ao princípio da legalidade e do princípio da 

vinculação ao edital. Porém, inviável aferir liminarmente se o ato de 

nomeação e o termo de posse estão irregulares ou viciados, trata-se do 

mérito da ação. No caso vertente, pelos argumentos e documentos 

atrelados na petição inicial, não estou convencido da necessidade de 

concessão da tutela de urgência, pois não vislumbro comprometimento se 

a tutela for concedida após a devida angularização processual e instrução 

do feito. No mais, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, entendo por bem instruir o processo, a fim de que, com o 

contraditório, melhores elementos sejam trazidos à baila, e via de 

consequência, a tutela jurisdicional prestada seja mais justa. Estando, 

portanto, ausentes os requisitos do art. 300, do NCPC, impõe-se o 

indeferimento da medida de urgência. Nesse sentido, assim já se decidiu: 

(....) Ante o exposto, INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada. No 

mais, diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). Cite-se a parte ré para, querendo, contestar 

a presente ação no prazo legal, fazendo constar que a não apresentação 

da contestação importará na aplicação do efeito processual da revelia 

(art. 346, NCPC). Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 130852 Nr: 3199-08.2018.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geanderson Arsenio Vogt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - 

OAB:14894/MT

 Diante do exposto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e 

CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a GEANDERSON ARSENIO VOGT, 

mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares, consoante o 

artigo 319 do CPP: I – Comparecimento mensal no Fórum da Comarca de 

Diamantino/MT, para justificar suas atividades; II – Proibição de 

ausentar-se da Comarca sem autorização judicial; III – Juntada, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, de comprovante de endereço atualizado; IV 

– Manter o comprovante de residência atualizado, da mesma forma o 

número de telefone para contato; V - Proibição de aproximar-se da 

ofendida, dos seus familiares e das testemunhas a distância inferior a 100 

(cem) metros; VI - Proibição de entrar em contato com a ofendida, seus 

familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; VII- Proibição 

de frequentar a residência e local de trabalho da ofendida, a fim de 

preservar a integridade física e psicológica da vítima, conforme 

determinado nos autos da medida protetiva nº. 3198-23.2018.811.0005- 

Cód. 130851. A presente decisão serve como ALVARÁ DE SOLTURA, 

para que o autuado GEANDERSON ARSENIO VOGT, seja colocado 

imediatamente em liberdade, SALVO se por outro motivo estiver preso. 

Outrossim, serve como termo de compromisso, constando as medidas 

cautelares acima aplicadas. Intimem-se o acusado e a vítima. 

Cientifique-se o Ministério Público, à Advogado Constituído e à Autoridade 

Policial A presente decisão serve como mandado de intimação. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA.Diamantino/MT, 17 de outubro de 2018. RAUL LARA LEITE 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 32970 Nr: 1234-78.2007.811.0005

 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: Ademar Guimarães Moitinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Guimarães de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Batista de Lima Neto - 

OAB:7525/MT, Andréia Cocco Bussanello - OAB:10970, Karina 

Santos Guimarães Moitinho - OAB:9.856-A MT, Rodrigo Vieira 

Komochena - OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1234-78.2007.811.0005

Código n. 32970

DESPACHO

Vistos, etc.

 A pedido verbal do (a) advogado (a), devolvo os autos à Secretaria 

Judicial para fins de carga.

Às providências.

Diamantino/MT, 18 de outubro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

5ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000471-74.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ARSINDO RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

THIAGO MAGANHA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Nesta data envio intimação ao patrono do requerente para manifestar 

sobre o comprovante ID 15926282 no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-12.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO (REQUERENTE)

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

 

Nesta data envio intimação ao patrono do requerente para manifestar 

sobre o comprovante de pagamento ID 15870951 no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010266-87.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OI MOVEL S.A (EXEQUENTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALOISIO DE CAMPOS BUENO (EXECUTADO)

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

Nesta data envio intimação ao patrono do exequente para manifestar 

sobre os comprovantes de pagamento ID 15981901 e 15981897 no prazo 

legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001234-75.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS (ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUTH DE QUEIROZLOPES - ME (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 12/12/2018 às 08hs15min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012536-26.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ERSIVO PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DOS ANJOS BARROSO MATTOS (ADVOGADO(A))

CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8012536-26.2011.8.11.0005. REQUERENTE: ERSIVO PEREIRA RAMOS 

REQUERIDO: CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA Vistos etc. 1 – Defiro a 

pretensão executória. 2 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as 

retificações no polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o devedor, 

por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 

dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme 

artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o 

valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo. 5 - Garantido o Juízo, 

intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, 

oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no 

art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou não localizada a 

parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 18 de outubro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001254-66.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDINEI ESPINOLA (REQUERENTE)

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Adriana Rosa (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001254-66.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE CLAUDINEI ESPINOLA 

REQUERIDO: ADRIANA ROSA Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte 

reclamante desistiu da demanda, conforme pedido de id. 15992817, 

somente resta HOMOLOGAR tal pretensão, com fulcro no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, de modo que julgo extinto o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o 

artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do Enunciado 90 do 

FONAJE. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado da 

sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Diamantino, 

18 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000356-87.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO ANANIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

MAURO LUIS TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000356-87.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: JULIANO ANANIAS DA SILVA 

EXECUTADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos, etc. 1 – Libere-se os 

valores depositados no id. 15248153 e id. 15918942, mediante alvará de 

levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por consequência, 

considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - 

Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. 

Diamantino, 18 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 74654 Nr: 6973-28.2010.811.0037

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JDDDDFDCDPDL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4099/MT

 Intimo a parte sindicada da expedição de carta precatória para a comarca 

de Rondonópolis-MT, para oitiva da testemunha Jackson Leandro de 

Barros, devendo acompanhar o trâmite da carta precatória naquele juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 75305 Nr: 7619-38.2010.811.0037

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JDDDDFDCDPDL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4099/MT

 Certifico que nesta data foi expedida carta precatória para Comarca de 

Rondonópolis com a finalidade de inquirir a testemunha Jackson Leandro 

de Barros.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004651-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. N. D. O. (REQUERENTE)

L. J. F. R. (REQUERENTE)

P. V. D. R. J. (REQUERENTE)

J. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

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

 

Intime-se a advogada JULIANA COPETTI - OAB 0015746A-B acerca das 

certidões negativas juntadas pelo oficial de justiça sob o ID15801033 e ID 

15804348.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001564-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

K. P. A. (ADVOGADO(A))

A. L. D. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. B. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intime-se a advogada KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA acerca da certidão 

negativa juntada pelo oficial de justiça sob o ID 15921918.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004041-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. L. D. S. F. (ADVOGADO(A))

J. P. D. B. (REQUERENTE)

M. M. P. D. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. M. B. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004041-69.2018.8.11.0037. Vistos etc. Recebo a inicial na forma 

proposta. Defiro a justiça gratuita e determino que o feito tramite sob 

segredo de justiça. Cite-se e intime-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar contestação no prazo legal. Sem prejuízo, proceda-se à 

realização de estudo psicossocial, cujo laudo deverá ser juntado aos 

autos, no prazo de 20 dias. Intime-se a parte autora da presente decisão. 

Serve a presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 03/07/2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 139516 Nr: 9976-49.2014.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDSG, ECDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, DIVANIÉLA GONÇALVES FORTES FONTANA - 

OAB:13629 - 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:

 Ante á certidão de folha 67, e decisão de fls.62, impulsiono os autos 

intmando os Advogados da parte autora, para manifestarem, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 147302 Nr: 3165-39.2015.811.0037

 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: AS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA BORGES REIS - 

OAB:19942/MT

 Considerando o pedido de desarquivamento, impulsiono os autos aos 

advogados Tatiane Soares Mataran oab n° 22.316 e Sandra Montanher 

Brescovici, para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 212779 Nr: 5378-13.2018.811.0037

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDS, MERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14.932-MT, Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, a representação 

ofertada em face das adolescentes MARLENE FERREIRA DE SOUSA e 

MARIA EDUARDA RODRIGUES DE SOUSA, reconhecendo a prática de ato 

infracional equiparado à conduta descrita no artigo 33 da lei 11.343/2006, 

absolvendo-as da prática do artigo 35 da mesma lei, com fulcro no art. 

112, inciso III e IV c/c artigo 117 e 118, ambos do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, aplico às mesmas a medida socioeducativa de 

INTERNAÇÃO, determinando ainda, nos termos do art. 121, § 2º, do ECA, 

que seja efetivada a primeira avaliação das adolescentes após 06 (seis) 

meses de cumprimento da medida, computado, para esse fim, o prazo de 

internação provisória.Por ocasião da intimação das representadas, devem 

ser observados as normas constantes na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso 

(CNGCGJ/MT).Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado pela 

Sra. Gestora Judiciária, expeça-se a guia de internação definitiva do 

adolescente, obedecidas as formalidades da CNGCGJ/MT.Solicite-se vaga 

para a internação das adolescentes, encaminhando-se a guia ao local em 

que for internado. Sem condenação em custas processuais ou honorários 
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advocatícios, nos termos do artigo 141, § 2º, do ECA.Após, arquivem-se 

estes autos,  procedendo-se às ba ixas e  anotações 

necessárias.Publicada e registrada no sistema Apolo.Intimem-se. 

Cumpra-se, inclusive em plantão judiciário.Primavera do Leste, 21 de 

setembro de 2018.Lidiane de Almeida Anastácio PampadoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 161502 Nr: 1042-34.2016.811.0037

 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: LRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELENIR MARCHETTO MIOTTO 

- OAB:26129, ELISETE DIAS DE SIQUEIRA - OAB:26076

 Pelo MM.º Juiz foi deliberado: “Vistos etc. Dê-se vista a Defensoria 

Pública no prazo de 05 dias para manifestação sobre o endereço atual do 

requerido. Após venham-me conclusos para decisão. Cumpra-se”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 67200 Nr: 6750-12.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCGB, AZB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FREITAS DE 

SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FREITAS 

DE SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos ID 67200

Vistos etc.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença em que a exequente, por 

meio da Defensoria Pública, requer a realização de penhora online nas 

contas bancárias em nome do executado.

É o relatório. Decido.

Às f. 57/58 aportou a notícia de que as partes compuseram um acordo, o 

qual foi devidamente homologado pelo Juízo (f. 64/65). Todavia, à f. 67 

juntou-se ao feito a notícia de que o executado não cumpriu com fidelidade 

aos termos do acordo, tendo se mantido inerte mesmo após intimação 

pessoal (f. 76-v), de modo que o requerimento de penhora do valor 

correspondente nas contas bancárias, se mostra pertinente.

O débito foi atualizado à f. 79.

O Ministério Público se manifestou favorável à f. 80/81.

Posto isso, DEFIRO o pugnado à f. 79, para o fim de determinar o imediato 

bloqueio da quantia de R$ 2.195,97 (dois mil, cento e noventa e cinco reais 

e noventa e sete centavos) das contas do executado Antonio Zacarias 

Bezerra.

Realizado o bloqueio, intime-se o executado para se manifestar, no prazo 

de 10 dias.

Após, com ou sem manifestação, vista à parte autora e ao Ministério 

Público. Em seguida, conclusos.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 16 de setembro de 2016.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 140443 Nr: 10470-11.2014.811.0037

 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): DIEGO KENJI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT, 

RUBIANE KELI MASSONI - OAB:MT 12.419

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de dilação de fl.89. Certifico ainda que 

INTIMO a parte autora para requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 113377 Nr: 3769-05.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCILEIDE MARIA MEDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WENDELL OLIVEIRA CASTRO 

- OAB:MT/ 14394

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 26 de outubro de 2018, às 16h30min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 128931 Nr: 1805-06.2014.811.0037

 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: DULCE MANSKE KRIESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 26 de outubro de 2018, às 14h30min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 134082 Nr: 6069-66.2014.811.0037

 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: FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RICARDO FÉLIX DA SILVA-ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B, MÁRIO CREMA - 
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OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FORTES - OAB:MS 

2266-A

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 26 de outubro de 2018, às 15h00min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 158325 Nr: 8275-19.2015.811.0037

 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: JOELSON FRANCISCO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, 

DISMOBRAS IMP E EXP E DISTR MOV E ELETROD S/A (CITY LAR)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA RENATA LINS 

CATTONI - OAB:5169, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:76.696/MG

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 26 de outubro de 2018, às 13h00min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 139337 Nr: 9877-79.2014.811.0037

 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: DARCI MONTAGNI, TERESINHA DAS GRAÇAS SOUZA 

MONTAGNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁBIO RICARDO PAWLINA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 Processo nº 9877-79.2014.811.0037 (Código nº 139337)

Ação de Revogação de Procuração Pública

Requerentes: Darci Montagni e Outra

Requerido: Flábio Ricardo Pawlina do Amaral

 Vistos em correição permanente.

O comparecimento espontâneo do réu supriu a falta da citação (CPC, 

art.239, §1º).

Tendo em vista a ausência de apresentação de contestação, declaro a 

revelia da parte requerida, nos moldes do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Formalizados os autos, conclusos para julgamento.

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.: 170498 Nr: 5468-89.2016.811.0037

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ROMAGNOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO PAZINATO GREGORIO 

RAMOS - OAB:SP 357.112, CAMILA BIRAL VIEIRA DA CUNHA 

MARTINS - OAB:SP/ 246397, CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:MT/17613, MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - OAB:SP/ 

182514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO TIRONI - 

OAB:16311-B, FABIANE TAGLIARI - OAB:PR 64.033, FERNANDA 

TAGLIARI - OAB:14776-A/MS, OLIVALDO BATISTA DA SILVA - 

OAB:14959/PR

 Processo nº 5468-89.2016.811.0037 (Código nº 170498)

Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas

Requerente: Bayer S.A.

Requerido: Wilson Romagnoli

Vistos em correição permanente.

Intime-se o perito para, em 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual 

exista divergência ou dúvida das partes, consoante petições inclusas 

(CPC, art.477, §2º).

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 17 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 166973 Nr: 3677-85.2016.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO BERTOCCO MEIRELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ DE PAULA, ROSICLÉIA SANTOS 

BELLO DE PAULA, JAIR DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JÚNIOR - 

OAB:8872-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3677-85.2016.811.0037 (Código 166973)

Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização

Requerente: Márcio Bertocco Meirelles

Requeridos: Juarez de Paula e Outros

 Vistos em correição permanente.

A parte autora tem como atividade profissional a medicina, ostentando, 

ainda, patrimônio, presumindo-se, em princípio, possuir capacidade para 

pagar as despesas do processo sem prejuízo da manutenção da atividade 

empresarial.

Destarte, havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade e inexistindo 

justificativa idônea para o recolhimento ao final, intime-se a parte autora 

para comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, em 10 

(dez) dias, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 16 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 103958 Nr: 2902-46.2011.811.0037
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 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENEI TRINDADE TESSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. V. SILVA ARTIGOS VESTUÁRIO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14.932-MT

 Processo nº 2902-46.2011.811.0037 (Código nº 103958)

Ação de Consignação em Pagamento

Requerente: Rosenei Trindade Tessaro

Requerida: L. S. Silva Artigos Vestuário ME

Vistos etc.

Como bem ressaltado pela parte autora, apenas no caso de sentença que 

conclua pela insuficiência do depósito, determinará o juiz o montante 

devido.

Neste caso concreto, o Juízo apenas determinou que o capital seja 

acrescido de correção monetária e juros moratórios legais (CC, art.406), 

valor que deve ser apurado por mero cálculo aritmético, a ser formulado 

pela própria parte autora, o qual, inclusive, já deveria ter sido depositado 

com o valor do capital.

Destarte, intime-se a parte autora para complementar o depósito judicial, 

relativamente à correção monetária e juros moratórios legais (CC, art.406), 

em 10 (dez) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 17 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 134924 Nr: 6722-68.2014.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO 

AGRONEGÓCIO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA LOUREIRO COSTA - 

OAB:SP/303.046, GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - OAB:SP/276.388, 

Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647, MARCOS HOKUMURA 

REIS - OAB:SP/192158, SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - 

OAB:SP/182679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:MT/6953

 Processo nº 6722-68.2014.811.0037 (Código 134924) Ação de 

Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos Requerente: 

Eco Securatizadora de Direitos Creditórios de Agronegócio S/A Requerido: 

Mauro Eiiti Murofuse

Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte requerida especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as objetivamente, bem como para manifestar 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), 17 de outubro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 63709 Nr: 3572-55.2009.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FALESTIN SAADEH RAJIH BADAIWI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WN MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B, 

LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3572-55.2009.811.0037 (Código nº 63709)

Ação Cautelar de Arresto

Requerente: Falestin Saadeh Rajih Badaiwi - EPP

Requerida: WM Montagem e Manutenção Industrial Ltda.

Vistos em correição permanente.

A conversão da ação de arresto em execução por quantia certa demanda 

o prévio aditamento da petição inicial, inclusive com apresentação do 

demonstrativo do débito atualizado (CPC, art.798, I, ‘b’). Outrossim, as 

duplicatas devem ter correlação com a nota fiscal, fato não verificado nos 

autos. Por fim, havendo duplicata não aceita, o título deve estar 

acompanhado do comprovante de entrega da mercadoria e certidão de 

protesto (Lei nº 5.474/68, art.15, II).

Portanto, intime-se a parte autora para corrigir as pendências apontadas, 

em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 17 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 160408 Nr: 585-02.2016.811.0037

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALVINO FRISON, SANDER LUIS FRISON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL CONQUISTA EIRELI - ME, HELIZENA 

APARECIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 07 de dezembro de 2018, às 13h30min, na sala de conciliação 

do Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 138641 Nr: 9444-75.2014.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W DE MOURA SAÚDE - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSLAM UTILITARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO CAMPIONE 

FRANCO - OAB:OAB/SP 254.029

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 26 de outubro de 2018, às 17h40min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 
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comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 138314 Nr: 9208-26.2014.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAGER TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ROMUALDO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:14539, PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA - OAB:MT/ 18194-B

 Processo nº 9208-26.2014.811.0037 (Código nº 138314)

Ação Cautelar de Busca e Apreensão

Requerente: Cager Transportes Ltda.

Requerido: Benedito Romualdo Lima

Vistos etc.

Autorizo a pesquisa de endereço mediante acesso aos sistemas 

disponibilizados por convênio.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 17 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 128555 Nr: 1457-85.2014.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAVOSTIAN REUTOW, AGRIPINA REUTOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDO FLORIAN NARESSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FAUSTINO NETO - 

OAB:10364-A/MT

 Processo nº 1457-85.2014.811.0037 (Código nº 128555)

Embargos à Arrematação

Embargantes: Agripina Reutov e Savostian Reutov

Embargado: Vanildo Florian Naressi

Vistos etc.

Conclusão desnecessária. Processo aguardando transcurso de prazo.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 17 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 104502 Nr: 3482-76.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISMAR AMORIM DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB: MT 10661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:MT/18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 Intimo a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora em 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento provisório.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 129422 Nr: 2239-92.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOREIRA SCHMIDT & SCHMIDT LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON CLÓVIS MOREIRA, ROSA DA ROCHA 

MOREIRA, MOACIR MOREIRA, CLEIDE PEDROSO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900

 Processo nº 2239-92.2014.811.0037 (Código nº 129422)

Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa

Exequente: Moreira Schmidt & Schmidt Ltda.

Executados: Wilson Clovis Moreira e Rosa da Rocha Moreira

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial por quantia certa 

proposta por Moreira Schmidt & Schmidt Ltda em face de Wilson Clovis 

Moreira e Rosa da Rocha Moreira, qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil (fls.109/111).

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’, c/c artigo 924, II, c/c artigo 925, 

todos do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais remanescentes, na forma do artigo 90, §3º, do 

Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 16 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 142524 Nr: 945-68.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ SABATINI, MARILI ADRIANA 

RAMPAZZO SABATINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - 

OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O

 Processo nº 945-68.2015.811.0037 (Código 142524)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta convertida em Execução 

por Quantia Certa

Exequente: Fronteira Comércio de Cereais e Rep. de Prod. Agropecuários 

Ltda

Executados: Odair José Sabatini e Marili Adriana Rampazzo Sabatini

Vistos etc.

Cite-se o espólio, quem for o sucessor ou, se for o caso, os herdeiros 

para manifestar-se sobre o pedido de sucessão processual, em 5 (cinco) 

dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

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.: 175225 Nr: 8107-80.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO NASCIMENTO LTDA – EPP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 07 de dezembro de 2018, às 12h30min, na sala de conciliação 

do Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 138953 Nr: 9654-29.2014.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU AURELIO MILANESI, DARIO RONALDO 

MILANESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT, COOALESTE - 

COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL 

DO MT

 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: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 Processo nº 9654-29.2014.811.0037 (Código nº 138953)

Ação Cautelar de Sustação de Protesto

Requerentes: Dirceu Aurélio Milanesi e Outro

Requeridas: Cooaleste - Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais da 

Região Sul do MT. e Outra

Vistos em correição permanente.

A parte requerida manifestou expresso interesse na composição (fls.158).

É dever dos juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público estimular, inclusive no curso do processo judicial, a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos, a teor do disposto no §3º do artigo 3º do Código de Processo 

Civil.

Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência 

de conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual.

Destarte, havendo interesse na composição, remetam-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo as partes serem 

intimadas com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º).

Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Primavera do Leste (MT), 17 de outubro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 173596 Nr: 7156-86.2016.811.0037

 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: TARCIRIO ANTONIO GEBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT

 Processo nº 7156-86.2016.811.0037 (Código 173596)

Embargos de Terceiro

Embargante: Tarcírio Antônio Gebert

Embargado: Banco CNH Capital S/A

 Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte embargada para especificar as provas que pretende 

produzir, justificando-as objetivamente, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357 c/c art.679).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 16 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 139780 Nr: 10132-37.2014.811.0037

 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: MARILENE GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAGER TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:14539, PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA - OAB:MT/ 18194-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647

 Processo nº 10132-37.2014.811.0037 (Código nº 139780)

Embargos de Terceiro

Embargante: Marilene Garcia

Embargada: Cager Transportes Ltda.

Vistos etc.

Cumpra-se a determinação judicial derradeira (fls.105), especificamente 

no que tange às diligências para citação do embargado Benedito Romualdo 

de Lima.

Efetivada a citação, imediata conclusão.

Às providências.

 Primavera do Leste (MT), 17 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 140483 Nr: 10503-98.2014.811.0037

 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: DIRCEU AURELIO MILANESI, DARIO RONALDO 

MILANESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT, COOALESTE - 

COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL 

DO MT

 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: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 Processo nº 10503-98.2014.811.0037 (Código nº 140483)

Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Declaração de Nulidade e 

Condenação a Indenização em Danos Morais

Requerentes: Dirceu Aurélio Milanesi e Outro
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Requeridas: Cooaleste- Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais da 

Região Sul do MT. e Outra

Vistos em correição permanente.

A parte requerente manifestou expresso interesse na composição 

(fls.494).

É dever dos juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público estimular, inclusive no curso do processo judicial, a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos, a teor do disposto no §3º do artigo 3º do Código de Processo 

Civil.

Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência 

de conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual.

Destarte, havendo interesse na composição, remetam-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo as partes serem 

intimadas com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º).

Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Primavera do Leste (MT), 17 de outubro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 37959 Nr: 531-85.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDO FLORIAN NARESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVOSTIAN REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCI COSTA JUNIOR - 

OAB:221174/SP, JOÃO FAUSTINO NETO - OAB:171107/SP, ONEDSON 

CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO BATISTA 

DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B, LUCIANA RAMBO - 

OAB:MT 8645, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 Processo nº 531-85.2006.811.0037 (Código nº 37959)

Ação de Execução por Quantia Certa

Exequente: Vanildo Florian Naressi

Executado: Savostian Reutow

Vistos etc.

Conclusão desnecessária. Processo aguardando transcurso do prazo de 

suspensão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 17 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 157319 Nr: 7799-78.2015.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WETEC SOLUÇÕES AGRO COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:MT/16449, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:MT/ 2.305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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

 Em seguida, a M.Ma. Juíza deliberou: “Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO 

A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e JULGO EXTINTOS OS PROCESSOS SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil.

Translade-se cópia para o feito executivo.

Expeça-se alvará para levantamento do valor.

Sem custas processuais remanescentes, a teor do disposto no artigo 90, 

§3º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 134006 Nr: 6020-25.2014.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON CLÓVIS MOREIRA, ROSA DA ROCHA 

MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOREIRA SCHMIDT & SCHMIDT LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR SUBTIL GODINHO - 

OAB:MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 Processo nº 6020-25.2014.811.0037 (Código nº 134006)

Embargos do Devedor

Embargantes: Wilson Clovis Moreira e Rosa da Rocha Moreira

Embargada: Moreira Schmidt & Schmidt Ltda.

Vistos etc.

Trata-se de ação de embargos do devedor proposta por Wilson Clovis 

Moreira e Rosa da Rocha Moreira em face de Moreira Schmidt & Schmidt 

Ltda, qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, a parte autora desistiu da ação nos 

autos de execução extrajudicial por quantia certa (Processo nº 

2239-92.2014.811.0037 – 129422 fls.109/111), com anuência da parte 

contrária.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais remanescentes a teor do disposto no artigo 90, 

§3º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 16 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 103736 Nr: 2667-79.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO SOUZA ARAUJO, GERLANY 

RAMOS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Magalhães 

Fernandes - OAB:18804/MT, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO 

- DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 26 de outubro de 2018, às 13h30min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 
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dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 124855 Nr: 7425-33.2013.811.0037

 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: JUAREZ DE PAULA, ROSICLÉIA SANTOS BELLO DE 

PAULA, JAIR DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BERTOCCO MEIRELLES, CATIA 

MARIA JUSTO MEIRELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO JORDÃO FERREIRA - 

OAB:SP/108.910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT 7172, JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JÚNIOR - OAB:8872-MT

 Processo nº 7425-33.2013.811.0037 (Código 124855)

Ação Ordinária de Cobrança

 Requerente: Juarez de Paula

 Requerente: Rosicleia Santos Bello de Paula

 Requerente: Jair de Paula

 Requerido: Márcio Bertocco Meirelles

 Requerida: Cátia Maria Justo Meirelles

Vistos em correição permanente.

Verificada a irregularidade de representação processual da parte ante a 

renúncia do advogado constituído (fls.933), suspendo o curso processual 

e determino a intimação da requerida Cátia Maria Justo Meirelles para 

constituir profissional com capacidade postulatória, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito à revelia, nos moldes 

do artigo 76, II, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, 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.: 72041 Nr: 4356-95.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA RODRIGUES, ALESSANDRA RODRIGUES 

DE CAMARGO RANGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASILPREV PREVIDENCIA PRIVADA S/A, 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETHIENE BRANDÃO E SILVA 

MENDONÇA DE LIMA - OAB:7058-MT, RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEILLA CHRISTIAN ZANATTA 

MANANGÃO - OAB:84.676RJ, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT, PRISCILA AKEMI OSHIRO - OAB:304931/SP

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 31 de outubro de 2018, às 17h00min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 41333 Nr: 3775-22.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÍRIO SECHI, CESAR JORGE SECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:GO/6.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3775-22.2006.811.0037 (Código 41333)

Ação de Execução de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária

Exequente: Banco Sistema S/A

Executados: Sirio Sechi e César Jorge Sechi

Vistos etc.

Ouça-se a parte exequente sobre o pedido de liberação de valores ante a 

penhora já formalizada sobre o imóvel dado em garantia (fls.346/352), em 

15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de outubro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163288 Nr: 1812-27.2016.811.0037

 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: JOSÉ DE SOUZA LIMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MIRANDA LIMA, MARIA ALICE 

MIRANDA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO LUIZ VELLOZO - 

OAB:19956/0, WELLINGTON MARLOS SALLA BERG - OAB:MT 18393/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 26 de outubro de 2018, às 14h00min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 111345 Nr: 1737-27.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COTTON TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO PEREIRA 

CARDOSO FILHO - OAB:5705/MT

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 26 de outubro de 2018, às 17h00min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.
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 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167175 Nr: 3794-76.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR JOSÉ SABATINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE 

PROD. AGROP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JULIANA STOPPA ARAGON PANOSSO - OAB:40438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARAES - OAB:117166, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - OAB:MT 

14073

 Processo nº 3794-76.2016.811.0037 (Código 167175)

Embargos à Execução

 Embargante: Odair José Sabatini

Embargada: Fronteira Comércio de Cereais e Representação de Produtos 

Agropecuários LTDA.

Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a decisão derradeira (fls.131).

Concluídas as diligências, 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.: 132725 Nr: 4993-07.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES ROMAGNOLI LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA, AUTO 

SUECO CENTRO-OESTE-CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - 

OAB:MT 9.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BÁRBARA MOSTACHIO 

FERRASSIOLI - OAB:63.446/PR, CARLOS ALBERTO HAUER DE 

OLIVEIRA - OAB:PR/ 21.295, JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - 

OAB:MT/ 18.182-A, JULIANA KAWAI KAMETANI - OAB:58.548/PR, 

JULIANE YAMAMOTO KOGA - OAB:58.079/PR, MARCELO PIAZZETTA 

ANTUNES - OAB:MT/54.308, RAFAEL DIAS CORTES - OAB:41.302PR, 

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - OAB:14169/MT, THIAGO DALSENTER - 

OAB:PR/42.916

 Processo nº 4993-07.2014.811.0037 (Código nº 132725)

Ação de Reparação de Danos Materiais

Requerente: Transportes Romagnoli Ltda.

Requeridos: Volvo do Brasil Veículos Ltda. e Auto Sueco Centro Oeste 

Ltda.

Vistos em correição permanente.

A parte requerente manifestou expresso interesse na composição 

(fls.225).

É dever dos juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público estimular, inclusive no curso do processo judicial, a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos, a teor do disposto no §3º do artigo 3º do Código de Processo 

Civil.

Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência 

de conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual.

Destarte, havendo interesse na composição, remetam-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo as partes ser intimadas 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º).

Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Primavera do Leste (MT), 16 de outubro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 117730 Nr: 89-75.2013.811.0037

 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: LUCIREGINA TAFAREL AZZOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, DIVANIÉLA GONÇALVES FORTES FONTANA - 

OAB:13629 - MT, ELIANE SCHAFER BARCHET - OAB:MT 14.632, 

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - 

OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Em seguida, a M.Ma. Juíza deliberou:“ Substituo as alegações finais orais 

por apresentação das razões finais escritas, que serão apresentadas 

pelo autor e pelo réu, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, nos 

moldes do artigo 364, §2º, do Código de Processo Civil. Expirados os 

prazos para as alegações finais, conclusos para julgamento. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 153586 Nr: 6062-40.2015.811.0037

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY RODRIGUES MACEDO EIRELI -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:MT 13154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 Processo nº 6062-40.2015.811.0037 (Código 153586)

Exceção de Incompetência

 Excipiente: Gilberto dos Santos

 Excepto: Wesley Rodrigues Macedo Eireli - EPP

 Vistos em correição permanente.

Ouça-se a parte contrária, em 15 (quinze) dias.

Em seguida, conclusos para julgamento (CPC, art.64, §2º).

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.: 172928 Nr: 6775-78.2016.811.0037

 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: DINALO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAN THERMAS RESORT S/A, ENGECAL 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO MORENO - 
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OAB:GO 34.864, NILVA DE SOUZA - OAB:GO 20.353, SABRINA FONTES 

DA SILVA - OAB:GO 137.883

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 07 de dezembro de 2018, às 13h00min, na sala de conciliação 

do Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 125440 Nr: 8010-85.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS MADEIRAS ( STEFENI & STEFENI LTDA ME 

), MARCELO APARECIDO BARBOSA, BRASIL TRUCK - ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DOS TRANSPORTES DE CARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT. 8.996

 Processo nº 8010-85.2013.811.0037 (Código 125440)

Ação de Reparação de Danos Causados em Acidente de Trânsito c/c 

Lucros Cessantes e Danos Morais Requerente: Sérgio Ramos Requeridos: 

RS Madeiras ( Stefani & Stefani LTDA ME) e Outro

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 mediação/conciliação, conforme a hipótese, em 15 

(quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de outubro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 101560 Nr: 1000-58.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁBIO RICARDO PAWLINA DO AMARAL, 

PAULO KALIZAK, OSMAR ROSSETO, MARIA DE LOURDES ROMAGNOLI 

ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 Processo nº 1000-58.2011.811.0037 (Código 101560)

Ação de Execução de Titulo Extrajudicial

 Exequente: Banco CNH Capital S/A

 Executados: Flabio Ricardo Pawlina do Amaral e Outros

 Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte exequente para apresentar a cópia das matrículas 

imobiliárias relativas aos imóveis cuja penhora se postula, em 15 (quinze) 

dias.

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.: 150203 Nr: 4499-11.2015.811.0037

 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: WESLEY RODRIGUES MACEDO EIRELI -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WORZIUS - 

OAB:OAB/MT 14006, GILMAR RIBAS DE CAMPOS - OAB:18914/O, 

ROBERTO CARLOS DAMBROS - OAB:MT 13154

 Processo nº 4499-11.2015.811.0037 (Código 150203)

Ação Ordinária de Cobrança

Requerente: Wesley Rodrigues Macedo Eireli – EPP

Requerido: Gilberto dos Santos

 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 mediação/conciliação, conforme a hipótese, em 15 

(quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 16 de outubro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 137780 Nr: 8866-15.2014.811.0037

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ROMAGNOLI LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA MOSTACHIO 

FERRASSIOLI - OAB:63.446/PR, CARLOS ALBERTO HAUER DE 

OLIVEIRA - OAB:PR/ 21.295, JULIANA KAWAI KAMETANI - 

OAB:58.548/PR, JULIANE YAMAMOTO KOGA - OAB:58.079/PR, 

MARCELO PIAZZETTA ANTUNES - OAB:MT/54.308, RAFAEL DIAS 

CORTES - OAB:41.302PR, THIAGO DALSENTER - OAB:PR/42.916

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - 

OAB:MT 9.381

 Processo nº 8866-15.2014.811.0037 (Código 137780)

Exceção de Incompetência

Excipiente: Volvo do Brasil Veículos Ltda.

Excepto: Transportes Romagnoli Ltda.

Vistos em correição permanente.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 16 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 150856 Nr: 4783-19.2015.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO GUADAGNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERNI ADOLFO DREYER
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, RAQUEL DREYER - OAB:MT 8413

 Processo nº 4783-19.2015.811.0037 (Código 150856)Ação Monitória 

convertida em Execução Exequente: Adelino GuadagninExecutado: Werni 

Adolfo Dreyer Vistos etc.As cooperativas de crédito estão incluídas 

definitivamente no Sistema BacenJud, desde maio de 2016, consoante 

informação prestada pelo Conselho Nacional de Justiça 

(http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82069-cooperativas-de-credito-sao-incl

uidas-no-sistema-bacenjud).O artigo 835, IX, do Código de Processo Civil, 

autoriza a penhora sobre as quotas de sociedades simples e empresárias. 

Nos termos do artigo 982, parágrafo único, do Código Civil, 

independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade 

por ações; e, simples, a cooperativa.Destarte, defiro a penhora sobre as 

quotas do executado, assinando o prazo de 3 (três) meses para que a 

cooperativa: I - apresente balanço especial, na forma da lei; II - ofereça as 

quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de 

preferência legal ou contratual; III - não havendo interesse dos sócios na 

aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, 

depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro.Eventualmente 

frustrada a penhora sobre quotas, autorizo a requisição de informações à 

Receita Federal, na forma postulada (fls.53), via sistema 

INFOJUD.Aportando a resposta respectiva, arquive-se em local reservado, 

em pasta própria, física ou eletrônica, cientificando-se a parte exequente 

de seu conteúdo e certificando no processo essa ocorrência, nos termos 

do artigo 477 da CNGC.Decorridos 6 (seis) meses do arquivamento dos 

ofícios prestando informações econômico-financeiras do contribuinte, 

serão eles destruídos por incineração ou processo equivalente, na forma 

do §2º do artigo 477 da CNGC. Outrossim, autorizo a pesquisa e inclusão 

no Sistema RENAJUD.Concluídas as diligências, intime-se a parte 

exequente para indicar bens passíveis de penhora, em 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento provisório.Expirado o prazo, 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.: 63365 Nr: 3229-59.2009.811.0037

 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: DOHER BARBOSA NICOLAU, MARIA DO ROCIO NATAL 

NICOLAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LISO SEGUNDO, CACILDA LONGO LISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719, MATHIEU BERTRAND STRUCK - OAB:PR 32.066, NEMO ELOY 

VIDAL NETO - OAB:PR 20.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA NAVES DIAS 

BARCHET - OAB:7213, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:MT 

5665

 Processo nº 3229-59.2009.811.0037 (Código 63365)

Ação de Rescisão de Contrato

Requerentes: Doher Barbosa Nicolau e Outra

Requeridos: Cacilda Liso Longo e Outro

Vistos em correição permanente.

 Tendo em vista o falecimento do requerido José Liso Segundo, consoante 

certidão de óbito inclusa (fls.754v), suspendo o curso processual até a 

efetiva sucessão (CPC, art.110), nos termos do artigo 313, I, do Código de 

Processo Civil.

Intime-se a parte autora para manifestar-se sobre o pedido de sucessão 

processual, em 5 (cinco) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 145592 Nr: 2349-57.2015.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM GABRIEL DE MORAIS - ESPOLIO, 

MARCIA VIEIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618

 Processo nº 2349-57.2015.811.0037 (Código 145592)

Ação Monitória

 Requerente: Pato Indústria e Comércio de Máquinas Agrícolas Ltda

 Requerido: Joaquim Gabriel de Morais – Espólio

 Vistos em correição permanente.

Verificada a irregularidade de representação processual da parte ante a 

renúncia do advogado constituído (fls.557/560), suspendo o curso 

processual e determino a intimação da parte requerida para constituir 

profissional com capacidade postulatória, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de prosseguimento do feito à revelia, nos moldes do artigo 76, II, 

do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, 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.: 174784 Nr: 7835-86.2016.811.0037

 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: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, ENTRINGER 

INDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

MT 9.977A, Luana Klimiuk - OAB:MT 18089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662, DANIEL LOPES CICHETTO - OAB:OAB/SP 

244.936, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, 

JAQUELINE BATISTA BEGUE FURLANETO - OAB:OAB/SP 232.906, 

RENATA MAILIO MARQUEZI - OAB:OAB/SP 308.192, RICARDO 

SOARES BERGONSO - OAB:OAB/SP 164274

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 26 de outubro de 2018, às 15h30min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149496 Nr: 4126-77.2015.811.0037

 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: ILISEU CARLOS KOZIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANZOI TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL 

CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON MITSUO TIUJO - 
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OAB:35933/PR

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 26 de outubro de 2018, às 16h00min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 128393 Nr: 1311-44.2014.811.0037

 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: MARIA DE JESUS GOVEIA DA SILVA, RMGD, DAVID DA 

PAZ DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13431-A

 Processo nº 1311-44.2014.811.0037 (Código 128393)

Ação de Cobrança de Apólice de Seguro de Vida c/c Indenização por 

Dano Moral Puro

Requerentes: Maria de Jesus Goveia da Silva e Outros

Requerido: Icatu Seguros S/A

Vistos em correição permanente.

Vista ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, conclusos para sentença.

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.: 133378 Nr: 5496-28.2014.811.0037

 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: SHIRLEI DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDADE VERDE COMERCIO VAREJISTA DE 

PEÇAS E ACESSORIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8078

 A seguir, a MMª. Juíza deliberou: “Substituo as alegações finais orais por 

apresentação das razões finais escritas, que serão apresentadas pelo 

autor e pelo réu, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, nos moldes 

do artigo 364, §2º, do Código de Processo Civil, observadas as 

prerrogativas legais da Defensoria Pública. Expirados os prazos para as 

alegações finais, conclusos para julgamento. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 132089 Nr: 4471-77.2014.811.0037

 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: ANDERSON VIEIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FILIPPI - ME, ORACIDES FILIPE, SUL 

AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RAMBO - OAB:MT 8645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 07 de dezembro de 2018, às 14h00min, na sala de conciliação 

do Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 145093 Nr: 2105-31.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AZ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WETEC SOLUÇÕES AGRO COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, LUIZ DOMINICOS HOFFMAN WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:MT/16449, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:MT/ 2.305

 Em seguida, a M.Ma. Juíza deliberou: “Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO 

A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e JULGO EXTINTOS OS PROCESSOS SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil.

Translade-se cópia para o feito executivo.

Expeça-se alvará para levantamento do valor.

Sem custas processuais remanescentes, a teor do disposto no artigo 90, 

§3º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 14894 Nr: 504-78.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLVEPAR DA AMAZÔNIA S/A-INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PAULO PORCEL FERDINANDES, 

ERASMO FERDINANDI, NADEMAR FERDINANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, DÉCIO JOSÉ TESSARO - OAB:3.162-MT, JOÃO MANOEL 

JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - 

OAB:MT 5454-B, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:MT.5.581-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data fica a parte exequente INTIMADA para 

comparecer em cartório e retirar a Carta Precatória para cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123328 Nr: 5877-70.2013.811.0037

 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: ANTONIO HERIVELTO FELIPPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMILSO BADALOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331, Jarbas Lindomar Rosa - OAB:9876/MT
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 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 26 de outubro de 2018, às 12h30min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118509 Nr: 863-08.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRO TAVARES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CONTE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 31 de outubro de 2018, às 16h30min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 131745 Nr: 4194-61.2014.811.0037

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCADORA AVILA WEISS LTDA, DIRCEU 

WEISS, OSMAR DE SOUZA AVILA JUNIOR, ALESSANDRA DE SOUZA 

ÁVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA WICHOSKI - 

OAB:PR/65.216, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:MT 18.067, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A, MARIA AMÉLIA 

CASSIANA MASTROROSA VIANNA - OAB:PR/ 27.109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 Processo nº 4194-61.2014.811.0037 (Código nº 131745)

Ação Ordinária de Cobrança

Requerente: Banco do Brasil S/A

Requeridos: Locadora Ávila Weiss Ltda. e Outros

Vistos etc.

Certifique-se quanto a tempestividade da contestação, atentando-se para 

a eventual vigência de ato normativo quanto a suspensão do prazo 

processual vigente à época do protocolo da defesa.

Em seguida, imediata conclusão.

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.: 69972 Nr: 2280-98.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO - DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. P. DIAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, PRISCILA BASTOS TOMAS - OAB:8659/MT, WILSON 

ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte Exequente para apresentar aos autos o 

comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 140053 Nr: 10261-42.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W DE MOURA SAÚDE - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSLAM UTILITÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELIANE 

MANOEL - OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - 

OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA FINKLER - 

OAB:362.171 OAB/SP, MARCELO CAMPIONE FRANCO - OAB:OAB/SP 

254.029

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 26 de outubro de 2018, às 17h30min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 138953 Nr: 9654-29.2014.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU AURELIO MILANESI, DARIO RONALDO 

MILANESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT, COOALESTE - 

COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL 

DO MT

 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: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 07 de novembro de 2018, às 15h00min, na sala de conciliação 

do Edifício do Fórum desta Comarca.
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 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 132725 Nr: 4993-07.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES ROMAGNOLI LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA, AUTO 

SUECO CENTRO-OESTE-CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - 

OAB:MT 9.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BÁRBARA MOSTACHIO 

FERRASSIOLI - OAB:63.446/PR, Bettania Maria Gomes Pedroso 

Harlos - OAB:6.522, CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - 

OAB:PR/ 21.295, JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - OAB:MT/ 

18.182-A, JOÃO CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO - OAB:4611, 

JULIANA KAWAI KAMETANI - OAB:58.548/PR, JULIANE YAMAMOTO 

KOGA - OAB:58.079/PR, MARCELO PIAZZETTA ANTUNES - 

OAB:MT/54.308, RAFAEL DIAS CORTES - OAB:41.302PR, RAFAEL 

RIBEIRO DA GUIA - OAB:14169/MT, RENATO VALERIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15629, THIAGO DALSENTER - OAB:PR/42.916

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 31 de outubro de 2018, às 17h30min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 178656 Nr: 9949-95.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO INACIO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:MT-15.484-A, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 32467 Nr: 695-84.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO MONTENEGRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:OAB/PE 1248-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER A. CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909-B, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - 

OAB:MT/10.931-A

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado no 

prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118275 Nr: 628-41.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAÍNA CLARES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 137009 Nr: 8285-97.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA DA ROCHA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO RICARDO MARTINS 

DE SOUZA - OAB:SP 238.100, MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - 

OAB:SP 160.487, MAURÍCIO CORRÊA - OAB:222.171/SP, MICHEL 

SIQUEIRA - OAB:SP/247.807, VANESSA REGINA PIUCCI - OAB:SP 

199.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 74884 Nr: 7202-85.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCO GALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMER - PRIMABAY DEFENSIVOS 

AGRÍCOLAS LTDA, AGROSARTORI COMERCIO E REP. AGRICOLAS 

CAMPO VERDE LTDA, AGROSARTORI COMÉRCIO E REP. AGRICOLAS 

CAMPO VERDE LTDA, AGROSARTORI COMERCIO E REP. AGRICOLAS 

CAMPO VERDE LTDA, HUMANITAS QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRÍCIO JÚNIOR RODRIGUES 

CANABRAVA - OAB:13054, MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - 

OAB:12102/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7202-85.2010.811.0037 (Código nº 74884)

Ação Declaratória de Rescisão de Contrato

Requerente: Antônio Marco Galli

Requeridos: Primabay Defensivos Agrícolas Ltda e Outros

Vistos etc.

Cumpra-se corretamente a determinação judicial derradeira (fls.259), 

certificando-se sobre a efetiva tentativa de citação pessoal.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 17 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 154710 Nr: 6620-12.2015.811.0037
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 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: MAGNA MARIA DA CRUZ LORENZETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON COUTINHO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A seguir, a MMª. Juíza deliberou: “Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Os 

presentes saem intimados. P.R.C.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 59012 Nr: 6586-81.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÓLEN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIRO GUENO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6586-81.2008.811.0037 (Código nº 59012) Cumprimento de 

Sentença Exequente: Pólen Comércio e Representações Ltda. Executado: 

Espólio de Valdemiro Gueno

Vistos etc.

 Consoante já afirmado, a requisição de ajustes fiscais (INFOJUD), por se 

tratar de medida extraordinária, só pode ser deferida mediante o prévio 

exaurimento da pesquisa de bens (ativos financeiros [BACENJUD], 

certidão imobiliária etc).

Portanto, indefiro novamente o pedido correlato.

Intime-se. 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.: 111657 Nr: 2084-60.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO CARNEIRO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE VAZQUEZ PIRES - 

OAB:13993-A/MT, PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA 

MATOS - OAB:MT 16.864 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2084-60.2012.811.0037 (Código 111657)

Ação de Busca e Apreensão convertida em Ação de Execução

 Exequente: Omni S/A – Crédito, Financiamento e Investimento

 Executado: Diogo Carneiro Padilha

 Vistos etc.

Inexistindo localização do executado, determino a suspensão do curso 

processual da execução, período durante o qual também fica suspensa a 

prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, arquive-se 

provisoriamente, sem baixa na Distribuição, com exclusão do relatório 

estatístico, nos moldes do artigo 2º do Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, 

art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

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.: 66204 Nr: 5990-63.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFRONII KILIN, VASILY KILIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE 

LIMA - OAB:OAB/SP 206.727, RAFAELA POSSER - OAB:MT 9509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAISE CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:13.890/MT, LETÍCIA BORGES REIS - OAB:MT/13385, 

MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 Processo nº 5990-63.2009.811.0037 (Código nº 66204)

Ação de Execução por Quantia Certa

Exequente: Bunge Fertilizantes S/A

Executados: Sfroni Kilin e Vasily Kilin

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução por quantia certa proposta por Bunge 

Fertilizantes S/A em face de Sfroni Kilin e Vasily Kilin, qualificados nos 

autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, noticiando, 

ulteriormente, o adimplemento do acordo, postulando pela extinção do 

feito.

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 924, II, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 16 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003870-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES FERNANDEZ (ADVOGADO(A))

ELTON FERNANDES DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA AUGUSTA (RÉU)

 

Certifico que para a expedição de Ofício ao Banco Itaú, é necessário o 

endereço, deste modo, impulsiono o presente feito, com a finalidade de 

intimar a parte autora para indicar o endereço, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004764-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO (ADVOGADO(A))

VIVIANE TOMAZETTI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE (EXECUTADO)

JESSICA APARECIDA LOURENCETTE (EXECUTADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

 

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 penhora e 

avaliação, bem como indicar o endereço do bem a ser penhorado, no 

prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005901-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SCHAFER BARCHET (ADVOGADO(A))
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UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS VETTORELO (EXECUTADO)

JESSICA MELINA BEHNE VETTORELO (EXECUTADO)

 

Certifico que o pagamento da diligência dever ser comprovado com a guia, 

deste modo, impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte 

autora, para juntar a guia com urgência, uma vez que o mandado já foi 

expedido e encontra-se pendente de distribuição para o oficial de justiça, 

ante a ausência da guia.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73332 Nr: 5656-92.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA BATTISTI NARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROGÉRIO FREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - 

OAB:14026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que (à fl. 134) aduz o executado que o 

veículo Marca/Modelo Ford/Verona GLX, placa JYN-1554 (fl.133) foi 

vendido à terceiro há mais de dez anos, não tendo informações do atual 

proprietário e nem da localização do bem, razão pela qual requer a baixa 

da restrição inserida via RENAJUD (fl.133).

 No entanto, tendo sido intimado para comprovar a venda do veículo, o 

executado informou que não possui provas documentais que evidenciem o 

alegado.

Assim, em virtude da carência do suporte probatório a se evidenciar a 

venda do veículo, indefiro o pedido de baixa da restrição.

Sem prejuízo, defiro o pedido de penhora on line (fl. 150/151).

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Caso reste infrutífera, defiro o pedido de expedição de ofício ao 

SERASA/SPC para negativação do nome do executado em razão deste 

processo, ante o disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120989 Nr: 3483-90.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAVERA COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:MT/ 9.070-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado, no prazo 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114855 Nr: 5368-76.2012.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE FELIPE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSSERRAND MASSIMO 

VOLPON - OAB:30.669-GO, LUDMILA ALVES IMAI - OAB:29763/GO, 

RICARDO DI MANOEL CAIADO - OAB:GO/31.437, STEPHANIA ARAÚJO 

TONHA - OAB:32.396-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIVA GLÓRIA DA SILVA 

MARTINS - OAB:MT 10.100, FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA 

DELMONDES - OAB:7819/MT, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 

8530-A, NESTOR MAYER - OAB:7618/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

que os autos encontram-se com vista pelo prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 140361 Nr: 10436-36.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO HUZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:OAB/SP 217.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado, no prazo 

de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 159637 Nr: 241-21.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS 

PRÉ-MOLDADAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METSO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAQUEL ROSA DORNELLAS - OAB:MT/ 17712-E, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO AUGUSTO LEITE DA 

SILVA - OAB:MG 126.005, Marco Antônio Corrêa Ferreira - 

OAB:OAB/MG 1445-A, ROSA MARIA POZZER ROTILI - OAB:MT/14.441

 Vistos. Aguarde-se a devolução das cartas precatórias expedidas às fls. 

183/184. Com o retorno dessas, dê-se vista os autos as partes para 

memoriais finais. Nada mais havendo, encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123396 Nr: 5949-57.2013.811.0037

 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: Reginaldo Verdério, RONALDO LUIZ VERDERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDSON ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT

 DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência, compareceram as partes acima nominadas e as 

testemunhas MOACIR DE OLIVEIRA, CRISTIAN ANDRÉ WERNER, ABRÃO 
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DORNELES REIS, MARCILIO PAVANELI E MAURÍLIO CANOLA. Aberta a 

audiência, compareceram as partes acima nominadas. As partes 

acordaram nos seguintes termos:

 “As parte de comum acordo resolvem renunciar aos direitos pleiteados 

tanto nos autos de cobrança 123396, como também na reconvenção do 

réu, nada tendo a reclamar depois da assinatura deste. O Réu pede a 

devolução do cheque à fl. 17 (cheque nº: 000781). Ainda, acordaram pela 

renuncia dos direitos pleiteados nas ações de códigos 131035 e 126464 

em tramite na 2ª Vara dessa comarca. Custa paga pelo autor às fls. 19 e 

20. Cada parte arcara com os honorários dos seus advogados.”

 A MAGISTRADA PROFERIU A SEGUINTE SENTENÇA:

 Vistos.

AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por REGINALDO VERDÉRIO e RONALDO 

LUIZ VERDÉRIO em face de EUDSON ROSA DA SILVA, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Acordo realizado em audiência de conciliação.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Tendo as partes se manifestado de forma livre e consciente quanto ao 

disposto no acordo, sendo elas maiores e capazes e estando 

devidamente representadas, não há óbice algum quanto a sua 

homologação.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo acima entabulado 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição 

de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos 

parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

As partes renunciam ao prazo recursal.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

Saem os presentes intimados.

Sentença publicada em audiência.

Cumpra-se.

Eu, Hernandes Figueira Junior (Estagiário de Direito), que o digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 352 Nr: 620-89.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI POLATO, CARLOS ALBERTO POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT/14848, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 

3284-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, NELSON 

APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 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 

que os autos encontram-se com vista pelo prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 37187 Nr: 5134-41.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 

SUKNIM LTDA, KIM SEOK LIN, MARIA DE JESUS VIANA KIM, MARIZETE DE 

JESUS SUKNIN KIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN TIEMI FREITAS ANBO - 

OAB:14097/MT, LUIS ARMANDO MAGGIONI - OAB:RS.46815, RODRIGO 

VILELA RAVANELLO - OAB:21360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: silvio henrique correa - 

OAB:, SILVIO HENRIQUE CORREA - OAB:1601/RO

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar o endereços atualizado dos executados , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170537 Nr: 5492-20.2016.811.0037

 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): GIULIANO GENESSIS FERNANDO DA SILVA, 

ELEN LUCI DUSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 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 

comprovar o pagamento da certidão, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 154711 Nr: 6621-94.2015.811.0037

 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: MOACIR MOREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT

 Vistos. Considerando a ausência de intimação das testemunhas arroladas 

pela parte autora “DEFENSORIA PUBLICA”, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20/02/2019 às 16h00min. Proceda-se a 

intimação das testemunhas arroladas na inicial, bem como requisitem-se 

as testemunhas arroladas à fl. 67. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 122449 Nr: 4987-34.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 

PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZEO ROMAGNOLI, LUIZ MARCIO 

ROMAGNOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE FIGUEIREDO BUENO 

HERINGER - OAB:5428-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 Vistos em correição,

 Defere-se o pedido de p.39.

 Expeça-se citação por edital, com prazo de 20(vinte) dias, atente-se aos 

requisitos do artigo 232 do Código de Processo Civil.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Em consonância com o artigo 9º, inciso II, do Código de Processo Civil e a 

súmula 196 do Superior Tribunal de Justiça, desde já, nomeia-se como 

curador especial das partes executadas a Defensoria Pública desta 

comarca.

 Cientifique-se o curador, para no prazo legal se manifestar.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 162905 Nr: 1626-04.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMON DE ALMEIDA E CIA LTDA ME, 

DORCELINA CRISTINA DELMON DE ALMEIDA, Roberto Alves de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, as partes executadas deverem ser intimadas para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165906 Nr: 3125-23.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ALVES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVISAN SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA -ME, 

MAIQUEL LUIS TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - 

OAB: MT 12413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, os executados deverão ser intimados para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Defiro ainda, o pedido de inclusão de restrição aos veículos através do 

sistema RENAJUD em nome dos executados.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição nos veículos 

indicados, em nome dos executados, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 157077 Nr: 7688-94.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER FURLAN, MARIA PRIMON FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO LTA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:OAB / MT 13.386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ JOAQUIM DE ALMEIDA 

PASSOS - OAB:063.096, LEANDRO GUIMARAES DE OLIVEIRA - 

OAB:190.253, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 Vistos.

Primeiramente, defiro o pedido de penhora on line (fl. 183/184).

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, as partes executadas deverem ser intimadas para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Defiro, ainda, o a intimação da executada para indicar a exata localização 

dos bens bloqueados conforme fl. 179.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 155972 Nr: 7161-45.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESIO FARIAS ARRAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.No que concerne à concessão do pedido de arresto via sistema 

BACENJUD, deve a parte demonstrar a existência dos requisitos 

elencados no artigo 830, “caput”, do Código de Processo Civil, conforme 

redação “in verbis”:“Se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução”.Assim, para o deferimento do arresto, se faz necessária a 

frustação na citação da parte executada.Nesse contexto, o arresto 

consiste na possibilidade de constrição dos bens do patrimônio do 

executado quando este não é localizado para integrar o polo passivo da 

demanda. A jurisprudência do c. STJ admite o arresto executivo antes do 

esgotamento de todos os meios de citação, quando demonstrado que o 

executado não foi encontrado no endereço indicado pelo mesmo no 

contrato. Na origem, a hipótese versa sobre contrato de cédula de crédito 

bancário para financiamento de veículo, e a diligência citatória frustrada foi 

realizada no endereço indicado no contrato. Conforme se extrai da 

certidão de fls. 50 (indexador 00050) do Sr. Oja no feito originário, o 

devedor se mudou há mais de um ano sem deixar o endereço atual. Nesse 

contexto, entendo ser desnecessário o exaurimento dos meios para 

localizar o devedor, porquanto este não comunicou a alteração de seu 

endereço ao banco credor. Concluo, portanto, que a decisão merece 

re fo rma .  Recu rso  conhec ido  e  p r o v i d o .  ( T J R J ;  A I 

0051276-75.2017.8.19.0000; Macaé; Décima Quinta Câmara Cível; Relª 

Desª Maria Regina Fonseca Nova Alves; DORJ 22/02/2018; Pág. 279).No 

caso em apreço, verifico que, tentada por várias vezes a citação do 

executado (fls. 40, 50, 56, 69, 76 e 86), todas restaram infrutíferas.Deste 

modo, preenchido os requisitos previstos no artigo 830 do Código de 

Processo Civil, defiro o pedido de arresto on line.Inclua-se a minuta de 

bloqueio.Após, intime-se o exequente para dar andamento ao feito, 

promovendo a citação da parte executada.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 157041 Nr: 7659-44.2015.811.0037

 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: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 
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DE OLIVEIRA MATOS - OAB:MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da sentença de fl. 44, que julgou extinto o processo, defiro o 

pedido de liberação da restrição do veículo de fl. 29.

Após, remeta-se os autos ao arquivo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117562 Nr: 8240-64.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BATISTA DA CRUZ E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719, FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - OAB:MT 12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome da 

executada, utilizando-se o sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda da 

executada, vista dos autos a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125662 Nr: 8228-16.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO FERREIRA NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE VAZQUEZ PIRES - 

OAB:13993-A/MT, PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA 

MATOS - OAB:MT 16.864 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.No que concerne à concessão do pedido de arresto via sistema 

BACENJUD, deve a parte demonstrar a existência dos requisitos 

elencados no artigo 830, “caput”, do Código de Processo Civil, conforme 

redação “in verbis”:“Se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução”.Assim, para o deferimento do arresto, se faz necessária a 

frustação na citação da parte executada. Nesse contexto, o arresto 

consiste na possibilidade de constrição dos bens do patrimônio do 

executado quando este não é localizado para integrar o polo passivo da 

demanda. A jurisprudência do c. STJ admite o arresto executivo antes do 

esgotamento de todos os meios de citação, quando demonstrado que o 

executado não foi encontrado no endereço indicado pelo mesmo no 

contrato. Na origem, a hipótese versa sobre contrato de cédula de crédito 

bancário para financiamento de veículo, e a diligência citatória frustrada foi 

realizada no endereço indicado no contrato. Conforme se extrai da 

certidão de fls. 50 (indexador 00050) do Sr. Oja no feito originário, o 

devedor se mudou há mais de um ano sem deixar o endereço atual. Nesse 

contexto, entendo ser desnecessário o exaurimento dos meios para 

localizar o devedor, porquanto este não comunicou a alteração de seu 

endereço ao banco credor. Concluo, portanto, que a decisão merece 

re fo rma .  Recu rso  conhec ido  e  p r o v i d o .  ( T J R J ;  A I 

0051276-75.2017.8.19.0000; Macaé; Décima Quinta Câmara Cível; Relª 

Desª Maria Regina Fonseca Nova Alves; DORJ 22/02/2018; Pág. 279).No 

caso em apreço, verifico que, tentada por várias vezes a citação do 

executado (fls. 34, 64, 83), todas restaram infrutíferas.Deste modo, 

preenchido os requisitos previstos no artigo 830 do Código de Processo 

Civil, defiro o pedido de arresto on line (fl. 88).Inclua-se a minuta de 

bloqueio.Após, intime-se o exequente para dar andamento ao feito, 

promovendo a citação da parte executada.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 157407 Nr: 7840-45.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE SIMONCELOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:MT 12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de BUSCAS E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR convertida em 

AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta pelo Banco AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S/A contra ELIETE SIMONCELOS DO 

NASCIMENTO, ambos devidamente qualificados nos autos.

À fl. 65/67, a parte exequente pugnou pela desistência da ação, nos 

termos do artigo 485, VIII, do CPC.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informou o 

desinteresse no prosseguimento do feito, oportunidade em que pugnou 

por sua extinção.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas, despesas processuais, e honorários advocatícios nos 

termos do acordo.

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

Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa de bloqueio judicial, 

conforme fl. 33, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113070 Nr: 3684-19.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO LÚCIO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDINEI MARTIN, ADENI DOS SANTOS SILVA, 

D. J. MECÂNICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos (fl. 78), através do 

sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Após, intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149763 Nr: 4264-44.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARANÁ EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 

EPP, AGOSTINHO LORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.
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Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126147 Nr: 8713-16.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHURRASCARIA E CHOPERIA ARMAZEM 

LTDA - ME/PENARIOL DUARTE CIA LTDA- ME, FÁBIO SILVA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 3541, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, SAIONARA MARI - 

OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de busca de endereço através dos sistemas 

RENAJUD e INFOJUD.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço expeça-se o 

mandado.

Resultando negativa a diligência, intime-se a exequente para requerer o 

que entender de direito em 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147206 Nr: 3121-20.2015.811.0037

 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: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SIRLEI RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:MT/ 19040-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 Vistos.

Intime-se a parte requerente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sobre a petição de fls. 86/87.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 38762 Nr: 1280-05.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUEDES AUTOMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SOARES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SANCHES VICENTE 

RAMSAY GARCIA - OAB:6485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o requerimento de busca de endereço através dos sistemas SIEL.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço expeça-se o 

mandado.

Resultando negativa a diligência, intime-se o requerente para requerer o 

que entender de direito em 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000402-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZULMARA DA SILVA DE CAMARGO (AUTOR(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000402-43.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): MARIA ZULMARA DA SILVA DE CAMARGO RÉU: MUNICIPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao 

decurso do prazo para a parte apresentar a impugnação à contestação. 

Ainda, compulsando os autos, verifico que a requerente juntou os 

comprovantes de aquisição do medicamento “Janumet 850/50 mg” nos 

dias 23/07/2018 e 18/09/2018, ante a ausência no fornecimento nos 

meses supramencionados pelo requerido, bem como pugnou pela 

restituição do valores gastos. É o necessário. Fundamento e decido. 

Considerando o teor do acórdão de id n. 12437295, que determinou ao 

requerido que fornecesse o medicamento “Janumet 850/50 mg” em favor 

da paciente e que, em caso de descumprimento, fosse realizado o 

bloqueio e seu repasse à parte autora referente aos custos com o 

medicamento, DETERMINO o imediato bloqueio de R$ 311,50 (trezentos e 

onze reais e cinquenta centavos) em conta bancária do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, através do sistema BACEN-JUD. Consigno que 

a parte autora cumpriu o disposto no artigo 11 do Provimento nº 

02/2015/CGJ, trazendo aos autos os comprovantes (id’s n. 14349368 e 

15414586). Sem prejuízo, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com 

as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a especificação 

das provas, venham os autos conclusos para deliberações. Colha-se o 

parecer do Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001418-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

JANES APARECIDA RIBAS KUFNER (AUTOR(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS RAIMUNDO ESTEVES (ADVOGADO(A))

MARCELO ANTONIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV (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 : 

1001418-66.2017.8.11.0037. AUTOR(A): JANES APARECIDA RIBAS 

KUFNER RÉU: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV Vistos. Sobre 

o pedido de desistência constante no ID nº 15250029, diga a parte 

requerida, no prazo de 10 (dez) dias. Na sequência, retornem conclusos 

para deliberações. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 1º de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001368-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

RAFAEL SOLDERA DALLEK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001368-06.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): JULIO RIBEIRO DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Considerando a manifestação de ID nº 

15668471, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o médico Dr. 

Junior Lima Bezerra, que atende nesta cidade e comarca, para a 

realização de perícia, nos exatos termos da decisão de ID nº 12145180. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 02 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005707-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO (ADVOGADO(A))

GONCALO SOARES SAMPAIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005707-08.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: GONCALO SOARES SAMPAIO REQUERIDO: GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por GONÇALO 

SOARES SAMPAIO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando o 

procedimento cirúrgico “TRABECULECTOMIA OD”. No id n. 14828320, o 

pedido liminar foi deferido. Devidamente intimado/citado, o requerido 

apresentou contestação, contudo, não cumpriu a decisão liminar. No Id n. 

15732683, a parte requerente pugnou pelo bloqueio das verbas públicas 

com a finalidade de custear a “CIRURGIA TRABECULECTOMIA OD”. É o 

necessário. Fundamento e decido. Considerando que o requerente já 

cumpriu o disposto no artigo 11 do Provimento nº 02/2015/CGJ, trazendo 

aos autos orçamentos, DETERMINO o imediato bloqueio de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), em contas bancárias do ESTADO DE MATO GROSSO, 

através do sistema BACEN-JUD. Após, transfira-se o valor à Clínica e 

Microcirurgia de Olhos de Várzea Grande, cujos dados bancários se 

encontram no id n. 15463537, devendo a parte autora ser intimada para 

proceder imediatamente ao agendamento do procedimento. Sem prejuízo, 

AUTORIZO, excepcionalmente, o levantamento dos valores bloqueados 

com a posterior apresentação da nota fiscal, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias após a realização do procedimento cirúrgico. Ciência ao Ministério 

Público. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002258-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS (ADVOGADO(A))

ANTONIO PEREIRA LEMES (AUTOR(A))

DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI (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 : 

1002258-42.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ANTONIO PEREIRA LEMES RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ COM TUTELA ANTECIPADA ajuizada por SUERLY MARIA DE 

SOUSA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portador 

de problemas de coluna, cervical e de hérnia umbilical, impedindo-o de 

trabalhar. No id n. 13534213, a parte requerente pugnou pela desistência 

do feito e sua extinção. Devidamente intimado, o requerido não se 

manifestou (Id n. 15768061). É o relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido 

de desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 09 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003666-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA (ADVOGADO(A))

ANATALIA SOARES ALBERNAZ (AUTOR(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 : 

1003666-68.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ANATALIA SOARES ALBERNAZ 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Sobre o pedido 

de desistência constante no ID nº 13659344, diga a parte requerida, no 

prazo de 10 (dez) dias. Na sequência, retornem conclusos para 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 10 de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004483-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI (ADVOGADO(A))

APARECIDA ANTONIO FRANCA (AUTOR(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 : 

1004483-35.2018.8.11.0037. AUTOR(A): APARECIDA ANTONIO FRANCA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Indefiro a oitiva 

das testemunhas, vez que arroladas intempestivamente, desatentando ao 

despacho saneador. Quanto ao pedido de desistência, intime-se a parte 

requerida para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o 

prazo, certifique-se e venham os autos conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006835-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME (ADVOGADO(A))

MAURICIO MARTIM DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006835-63.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: MAURICIO MARTIM DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por 

MAURICIO MARTIM DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em síntese, ser portador de lombocitalgia à direita (Hérnia Discal) e 

Radiculopatia devido a acidente de trabalho, impedindo-o de trabalhar. É o 

breve relatório. Fundamento e decido. É de se registrar que a tutela 

antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é 

cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, 

que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 
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antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa 

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do 

direito substancial invocado restaram demonstradas de forma 

incontroversa, uma vez que, existe início de prova material, bem como de 

incapacidade laboral temporária. Oportuno salientar que, para almejar o 

benefício, há necessidade de comprovar mediante laudo médico, 

atestando a incapacidade temporária ou permanente para o exercício de 

atividades habituais, o que restou demonstrado no ID nº 15810324, o qual 

relata que o paciente não possui condições de exercer suas atividades 

laborais por período indeterminado, enquanto outro laudo solicita o 

afastamento por 90 (noventa) dias. Diante das alegações e dos exames 

médicos juntados, resta demonstrada a incapacidade temporária da parte 

requerente para o labor, bem como a inexistência de recursos próprios e 

da sua família para prover a sua subsistência, razão pela qual DEFIRO EM 

PARTE A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA para determinar que o 

requerido conceda o benefício de auxílio-doença pelo período de 180 

(cento e oitenta) dias. Ademais, consigno que a tutela pode ser revista a 

qualquer tempo, caso haja modificação da situação atual. Assim, intime-se 

imediatamente a autarquia federal para que implante o benefício da parte 

autora, no prazo de 05 (cinco) dias. Oportuno consignar que é 

desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n.01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Em razão 

da suposta patologia que está acometida a parte requerente, nomeio o 

médico Dr. Leonardo Lotufo Bussiki (Ortopedista), com endereço na 

Avenida PROF TEREZA LOBO, 60, AP n. 1001, Bairro ALVORADA, 

Cuiabá/MT, telefones: 65-3054-7075 e 65-981001090, e-mail: 

leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de perícia. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao 

disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

31/6226250090, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006889-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME (ADVOGADO(A))

HELENA MARIA SALVATORI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

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 : 

1006889-29.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: HELENA MARIA SALVATORI 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

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, nos termos do artigo 535 

do Código de Processo Civil. Não proposta a impugnação ou renunciado o 

referido prazo, o que deverá ser certificado, desde já homologo os 

cálculos apresentados na inicial e determino a expedição do precatório ou 

RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Após, 

providencie-se o levantamento dos valores descriminados. Com a vinda da 

confirmação do levantamento dos valores, retornem os autos conclusos 

para a extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT 11 de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006767-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DE SOUZA PEREIRA (EXEQUENTE)

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

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 : 

1006767-16.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA MADALENA DE SOUZA 

PEREIRA EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Cite-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, nos termos 

do artigo 535 do Código de Processo Civil. Não proposta a impugnação ou 

renunciado o referido prazo, certifique-se e expeça-se o precatório ou o 

RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Após, 

providencie-se o levantamento dos valores descriminados. Com a vinda da 

confirmação do levantamento dos valores, retornem os autos conclusos 

para a extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 59373 Nr: 6938-39.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLLYANA ROCHA SPALATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Processo nº: 6938-39.2008.811.0037 (Código 59373)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fls. 191/192, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela parte exequente à fl. 187.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme o cálculo apresentado à fl. 187.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123645 Nr: 6206-82.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO COELHO CARDOSO, ALONSO 

FERRAZ DA COSTA, JOENILSON CARLOS DE SOUZA, GERSON NUNES 

ARAÚJO, KAPE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME, CELIO MARTINS DA 

SILVA, VOLNIR TAFAREL, ALDEMIR DOS SANTOS SOUZA, JOSÉ 

CARLOS DO CARMO, ELIANE GUIMARÃES DE SOUSA, TAFAREL & CIA 

LTDA ME, J. V. P. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, JANIO 

VIEGAS DE PINHO, AVALDI TAFAREL, DERNIVALDO GIL DO AMARAL, 

ACTIVA CONTROLE E GESTÃO LTDA, SEONIR ANTONIO JORGE, 

RONIMAIGUE MARTINS DA SILVA, M S CLAUDIO - ME, MARCOS 

SANTANA CLAUDIO, META CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME, 

OSWALDO SOUZA FARIAS, ONAIRA LOPES DE FARIAS, CONSTRUIT 

CONSTRUTORA LTDA, JOSEFA NASCIMENTO DO AMARAL, RR 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E ADMINISTRAÇÃO DE CENTROS DE 

DISTRIBUIÇÃO LTDA, CARLOS IHAMBER HUGUENEY D'REZENDE, 

GUSTAVO MARANHÃO REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:MT 4856

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72032 Nr: 4347-36.2010.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA RIBEIRO - 

OAB:6274/MT, ANDRÉA MARIA LACERDA PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte exequente para, 

no prazo de 10 dias, manifestar acerca da impugnação do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 55054 Nr: 2751-85.2008.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR VIEIRA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE ROMEIRO TAVEIROS - 

PROC. FEDERAL - OAB:

 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.: 56915 Nr: 4641-59.2008.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA MENDES DE ALCÂNTARA, VALÉRIA 

MENDES DE ALCÂNTARA, MARIA LUCIENE ALCÂNTARA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WLÁDIA C. DE MARACABA 

CALHEIROS DE LIMA - PROCURADORA DO INSS - OAB:

 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.: 121626 Nr: 4136-92.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELICIA JORGE MACEDO

 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, SUYAN MAGALHÃES DE 

LIMA - OAB:MT 14.353

 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.: 150808 Nr: 4765-95.2015.811.0037

 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: Silma Garcia Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar 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 Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 152934 Nr: 5790-46.2015.811.0037

 AÇÃO: Habeas Data->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE FÁTIMA RODRIGUES CADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES PUBLICOS DE PVA DO LESTE - IMPREV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7255/MT, HERMES TESEU BISPO FREIRE JÚNIOR - OAB:OAB 

20.111-B, LESLIANE ANDRÉIA CAMPOS SILVA - OAB:MT 18576, 

LIDIANE FÁTIMA GOMES MOREIRA - OAB:15.784-MT, RUTH CARDOSO 

RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 10.350

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 57/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

tomar ciência da sentença proferida nos autos, que em parte transcrevo.

SENTENÇA

Vistos.Trata-se de HABEAS DATA ajuizada por ROSANE FÁTIMA 

RODRIGUES CADOR em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV, 

devidamente qualificados nos autos, visando a obtenção de informações 

sobre a decisão que fixou a data de cessação do benefício de 
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auxílio-doença em 18/07/2015.À fl. 44, foi determinada a notificação da 

autoridade para prestar as informações que entendesse necessárias.Às 

fls. 57/65, a parte impetrada contestou o pedido, arguindo, 

preliminarmente, a inépcia da inicial e a falta de interesse de agir, tendo em 

vista a ausência de requerimento administrativo e a perda do objeto, ante a 

apresentação dos documentos solicitados.Considerando as 

peculiaridades do caso, preliminarmente, mister se faz alguns 

esclarecimentos quanto o cabimento da ação.Compulsando os autos, 

vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores do habeas data, 

eis que o direito invocado nos autos encontra respaldo jurídico em 

diversos julgados de nossos tribunais.Ante o exposto, e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR o 

fornecimento de informações sobre a decisão que fixou a data de 

cessação do benefício de auxílio-doença em 18/07/2015.Sem custas 

processuais e honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Primavera do Leste/MT, 

09 de outubro de 2017.Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 55582 Nr: 3223-86.2008.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO LOPES RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B, 

LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO 

ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA JUNIOR - OAB:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139579 Nr: 10016-31.2014.811.0037

 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: ERCÍLIA MENEZES DA MATURIDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT, WALDINEY SANTANA CRUZ - OAB:MT 23922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169860 Nr: 5165-75.2016.811.0037

 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: Leonice Pereira Lobato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:MT/18890, MICHELLY FERNANDA MELCHERT - 

OAB:MT 18610, RÔMULO DE ARAÚJO FILHO - OAB:MT 19704, TAINÃ 

DE CAMPOS RONDON - OAB:MT/ 22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170603 Nr: 5536-39.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORANY GOMES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 106641 Nr: 5710-24.2011.811.0037

 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: IRANI GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - 

OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca dos cálculos juntado aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127669 Nr: 629-89.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VIEIRA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA ALVES - OAB:9416/MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:8256

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca dos cálculos juntado aos 

autos.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005914-41.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE MATILDE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

DEIVID DA SILVA ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 15 (quinze) dias manifestar 

acerca da Certidão lançada sob n. 15815043. Primavera do Leste-MT., 

18/10/18. Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004354-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSEFA UCHOA DE LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS PEREIRA (EXECUTADO)

 

Diante do decurso do prazo sem qualquer manifestação do executado, 

intimo a exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Primavera do Leste, 18 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1005361-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS MACHRY (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CLESIO BARROS SARAIVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a exequente para manifestar acerca do endereço do executado, no 

prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 18 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA BRAMBILLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAROM MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

JOSE CARLOS DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Proc. 1000250-29.2017.811.0037 Certifico, 

após análise destes autos, que o advogado da parte reclamada não foi 

devidamente intimado da sentença proferida no autos (ID 11792507). E 

considerando que já se encontra nos autos até o pedido de cumprimento 

de sentença pela parte reclamante, impulsiono o feito para intimar o 

advogado da parte reclamada de todo o teor da referida sentença. 

Primavera do Leste-MT., 18 de outubro de 2018 Divanei Pereira da Silva 

Miranda Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001443-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACQUELINE GONCALVES DA CRUZ (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a exequente, através de seu advogado, para manifestar acerca do 

endereço da executada, no prazo de cinco dias, tendo em vista a certidão 

negativa ID 15396872. Primavera do Leste, 18 de outubro de 2018.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010685-74.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR NILSON EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

Diante da citação e do decurso do prazo sem qualquer manifestação do 

executado, intimo a exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 18 de outubro de 2018.

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 216089 Nr: 7009-89.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HEISER PEREIRA DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO CARVALHO DOS 

SANTOS - OAB:12562

 Código 216089

Vistos, etc.

1. Designo o dia 10/12/2018 às 13h30min, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212551 Nr: 5271-66.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RENATO DOS SANTOS, DAIANE 

PEREIRA DOS SANTOS, JEOVANE NUNES CAMPOS, IAHN KELVIN 

BARBOSA DE SOUZA, KESSY JHONE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, JAKSON RICARDO FREIER - 

OAB:13420, RINALDO DO AMARAL LEAL - OAB:15854, TALES 

PASSOS DE ALMEIDA - OAB:15217/O

 Desta feita, indefiro os requerimentos formulados nos itens b e c, das fls. 

843 e 847, mormente por não se verificar qualquer prejuízo para a 

defesa.Sem prejuízo, não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, 

designo audiência de instrução para 28/11/2018 às 16h00min, onde serão 

ouvidos o(a) ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) 

acusado(a).Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 65772 Nr: 5591-34.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, CLAUDIA REGINA DA SILVA - OAB:MT/ 17.122

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Intimo o advogado do reeducando para manifestar sobre o cálculo de f. 

576/576-v no prazo de 10 dias.

Primavera do Leste, 17 de outubro de 2018

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 191045 Nr: 4314-02.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISON JOÃO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, DANIEL DE FRANÇA TAVARES - OAB:MT 

20490

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 17 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 208793 Nr: 3614-89.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE DA SILVA TELES, 

WEVERTON REGES RODRIGUES LOPES, ROBSON CUSTÓDIO MOURA, 
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RAFAEL VINÍCIUS SANTOS CARDOSO, LOURACY RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, FABIANO DALLOCA DE PAULA - 

OAB:MT 20075/O, LIDIANE SILVA RODRIGUES SOUSA - OAB:20088/O

 Certifico que deixei de expedir mandado de intimação da testemunha 

arrolada pela defesa Hetevaldo Campos de Oliveira (fl.201), uma vez que 

não consta nos autos seu endereço.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 216285 Nr: 7093-90.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINALDO BATISTA FERREIRA JÚNIOR, 

MARCELO BATISTA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: B. C. Carina - OAB:OAB-MG 

74.842

 Código 216285

Vistos, etc.

1. Designo o dia 10/12/2018 às 13h10min, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 215310 Nr: 6689-39.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GERSON CARDOSO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 Autos código 215310

1. Proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade, 

observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se as 

partes.

2. Desde já, designo audiência admonitória para 08.02.2019, às 15:50 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 175875 Nr: 8459-38.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA, 

ANTONIO ZEFERINO DA SILVA NETO, DENIVALDO GOMES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, LUCIANA MARTINS RIBAS - OAB:5974-B/MT, 

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 Autos Código 175875

Diante da necessidade de readequação da pauta, a fim de priorizar a 

realização das Sessões de Tribunal do Júri com réus presos, redesigno a 

audiência para o dia 19/03/2019 às 14h00min.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 216034 Nr: 6993-38.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:11265/O

 Código 216034

Vistos, etc.

1. Designo o dia 10/12/2018 às 13h40min, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 216103 Nr: 7018-51.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO RAMOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius de Jesus 

Andrade - OAB:OAB-SE 8.092

 Código 216103

Vistos, etc.

1. Designo o dia 10/12/2018 às 13h20min, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 215921 Nr: 6941-42.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELICIO AFONSO VITES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELSON A. 

MANOEL JUNIOR - OAB:5454B, TAILOR HENRIQUE SOUZA - 

OAB:21916/O

 Código 215921

Vistos, etc.

1. Designo o dia 10/12/2018 às 14h00min, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 172441 Nr: 6535-89.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCILDO BALBINO DE ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 Autos Código 172441

Diante da necessidade de readequação da pauta, a fim de priorizar a 

realização das Sessões de Tribunal do Júri com réus presos, redesigno a 

audiência para o dia 19/03/2019 às 15h00min.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 184005 Nr: 913-92.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO SOUZA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405, 

ISABELLY FURTUNATO - OAB:21705/B, Kalynca Silva Inez de Almeida 

- OAB:OAB-MT 15.598

 Autos Código 184005

Diante da necessidade de readequação da pauta, a fim de priorizar a 

realização das Sessões de Tribunal do Júri com réus presos, redesigno a 

audiência para o dia 12/03/2019 às 16h30min.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 215735 Nr: 6887-76.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL-SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO GONÇALVES CHAMELETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deni Everson de Oliveira - 

OAB:OAB-SP 246.982

 Autos código 215735

1. Diante do aporte dos autos nesta comarca, atualize-se o cálculo de 

liquidação das penas restritivas de direitos impostas ao apenado.

2. Desde já, designo audiência admonitória para 08.02.2019 às 16:10 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 151410 Nr: 10687-54.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO HENRIQUE DA COSTA ZUFFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Autos código 151410

Ante a informação de fl. 185, designo o dia 19.10.2018, às 16:10 horas, 

para audiência de justificação.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 215919 Nr: 6939-72.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL- PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CÉSAR NOGUEIRA, LUIZ FELIPE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Bove Filho - 

OAB:OAB-PA 10.562-B

 Código 215919

Vistos, etc.

1. Designo o dia 10/12/2018 às 13h50min, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 203489 Nr: 11712-34.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO SANTANA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAROLINA LAURA DA SILVA - 

OAB:22674/0, NAYARA SANTOS DE MORAIS - OAB:202015, ROGERIO 

DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 Autos Código 203489

Diante da necessidade de readequação da pauta, a fim de priorizar a 

realização das Sessões de Tribunal do Júri com réus presos, redesigno a 

audiência para o dia 26/02/2019 às 15h30min.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 176275 Nr: 7838-22.2008.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÚBIO RODRIGO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Luiz Severino - 

OAB:OAB-SC 19.049

 Autos Código 176275

Diante da necessidade de readequação da pauta, a fim de priorizar a 

realização das Sessões de Tribunal do Júri com réus presos, redesigno a 

audiência para o dia 19/03/2019 às 15h30min.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 159783 Nr: 307-98.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO GONÇALVES FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STEFFANE DE PAULA GOMES 

DOS SANTOS - OAB:MT/ 19044

 Autos Código 159783

1. Diante da necessidade de readequação da pauta, a fim de priorizar a 

realização das Sessões de Tribunal do Júri com réus presos, redesigno a 

audiência para o dia 26/02/2019 às 15h00min.

2. Sem prejuízo, manifestem-se as partes sobre a certidão de fl. 236.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 183655 Nr: 725-02.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDES PEDROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Intimo o advogado do reeducando para manifestar sobre o cálculo de f. 96 

no prazo de 10 dias.

Primavera do Leste, 17 de outubro de 2018

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202854 Nr: 668-47.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINE OLIVEIRA DOS SANTOS, 

ALLEX TENÓRIO SANTOS DE SOUZA, MAICON GUILHERME DOS SANTOS 

QUINTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 
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Estado de Mato Grosso - OAB:, Jacinto Cáceres - OAB:OAB-MT 

25.063, SANDY NÁGELA ANDRADE CEDRO - OAB:24236/0

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 17 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204056 Nr: 1327-56.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS, JEFFERSON 

DA SILVA AGUILERA, CRISTINA DA SILVA GAMA, ALINE MOURA BONFIM 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBER AZIZ SABER - 

OAB:9825, Marianna Barros Saber - OAB:OAB-MT 19.452, Nanda Luz 

Soares Quadros - OAB:OAB-MT 19.494, Nayara Dias Cardoso 

Portocarrero - OAB:OAB-MT 17.846, Rodolfo Fernando Borges - 

OAB:OAB-MT 13.506

 Ante o exposto, nos termos do art. 1.481 da CNGC, defiro o pedido de fls. 

254/255, a fim de depositar o automóvel Hyundai, HB20, ano 2012/2013, 

placas OBM-1699, ao Centro de Reconciliação Casa de Boaz, 

consignando que tal bem seja empregado tão somente para auxiliar em 

projetos sociais realizados nesta comarca, até o trânsito em julgado da 

sentença na ação penal supra citada.Requisite-se ao CIRETRAN, a 

expedição de certificado provisório de registro e licenciamento, em favor 

da entidade Centro de Reconciliação Casa de Boaz, consignando que o 

mesmo deverá ser isento de multas, encargos e tributos anteriores.Sem 

prejuízo, Não verificadas as hipóteses do art. 395 e 397 do CPP, designo 

audiência de instrução para 14/11/2018 às 16:00 horas, onde serão 

ouvidos o(a) ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) 

acusado(a).Por fim, diante do teor do extrato acostado à fl. 283 (ainda não 

numerada), cite-se a acusada Cristina da Silva Gama por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes 

do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 184730 Nr: 1294-03.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO PEREIRA SANTANA, VINICIUS REIS 

DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Azevedo Araújo - 

OAB:, FABIANO DALLOCA DE PAULA - OAB:MT 20075/O, VALQUIRIA 

DE CARVALHO AZEVEDO - OAB:MT 9.359

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias, haja vista, que a referida audiência será redesignada.

Primavera do Leste-MT, 18 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 208793 Nr: 3614-89.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE DA SILVA TELES, 

WEVERTON REGES RODRIGUES LOPES, ROBSON CUSTÓDIO MOURA, 

RAFAEL VINÍCIUS SANTOS CARDOSO, LOURACY RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, FABIANO DALLOCA DE PAULA - 

OAB:MT 20075/O, LIDIANE SILVA RODRIGUES SOUSA - OAB:20088/O

 Certifico que deixei de expedir mandado de intimação da testemunha 

arrolada pela defesa Hetevaldo Campos de Oliveira (fl.201), uma vez que 

não consta nos autos seu endereço. Certifico, ainda, que recebi 

informações por meio do Escrivão de Polícia Renan Ventura de Oliveira 

Carvalho que os depoimentos de fls. 50/51 foram prestados pela mesma 

testemunha, sendo o depoimento de fl. 51, uma retificação do depoimento 

de fl.50.

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006030-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO VOLLMERHAUSEN (REQUERIDO)

M. VOLLMERHAUSEN - ME (REQUERIDO)

 

1006030-04.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 18 de outubro de 2018.

Ato Ordinatório 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)

 

1006004-06.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 18 de outubro de 2018.

Ato Ordinatório 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)
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Parte(s) Polo Passivo:

MALBA RODRIGUES GARCIA (REQUERIDO)

 

1005911-43.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 18 de outubro de 2018.

Intimação 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:

FERNANDO TRINDADE DE MENEZES (ADVOGADO(A))

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GRAZIELA DE BIAGGI CANTACCEI (TESTEMUNHA)

 

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

Ato Ordinatório 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:

FERNANDO TRINDADE DE MENEZES (ADVOGADO(A))

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GRAZIELA DE BIAGGI CANTACCEI (TESTEMUNHA)

 

1006014-50.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico e 

dou fé que, tendo em vista a entrada em vigor do NCPC no último dia 

18/03/2016 e ainda, tendo em vista que no presente feito não foram 

expedidas as intimações das testemunhas arroladas, IMPULSIONO os 

presentes autos a fim de intimar as partes acerca do cumprimento do 

disposto no artigo 455, caput, devendo as mesmas providenciar a 

intimação de suas suas testemunhas, comprovando-se nos autos 

posteriormente. Sorriso/MT, 18 de outubro de 2018.

Intimação 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)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000583-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILSE MARIA TRASEL (AUTOR(A))

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

1000583-69.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 18 de outubro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006083-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSAINE XAVIER PEREIRA (REQUERIDO)

 

1006083-19.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da Carta 

Precatória devolvida sem o devido cumprimento. MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000553-68.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. P. D. A. (REQUERIDO)

J. C. N. (ADVOGADO(A))

 

1000553-68.2016.8.11.0040 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 
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finalidade de, intimar as Partes para manifestarem-se acerca da Carta 

Precatória devolvida sem o devido cumprimento. 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)

 

1001441-66.2018.8.11.0040 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. MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 48217 Nr: 5133-42.2008.811.0040

 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: ROSELI FERREIRA DA SILVA SCHUSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVANILSON DA SILVA RODRIGUES, 

ALDENIZA DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANNE KELLY N. 

RODRIGUES - OAB:OAB/PA 15421-B

 Pelo exposto, deixo de acolher a pretensão deduzida na inicial e, por 

conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma 

do art. 487, inciso I do CPC.Condeno a autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em R$ 

5.000,00 (Cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do NCPC, ficando, 

todavia, suspensa a cobrança, eis que beneficiária da Justiça 

Gratuita.Transitada em julgado a presente sentença, certifique-se e 

arquive-se, mediante as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C.Às 

providências.Sorriso/MT, 17 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.: 81221 Nr: 294-66.2011.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUERINO HERMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PC AGRÍCOLA ARAPONGAS - PRODUTORA E 

COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA, DEMEIS & DEMEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:122800/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063 MT

 “Vistos etc. Homologo para que surta os regulares efeitos de legalidade a 

desistência da oitiva da testemunha acima. Defiro o requerimento acima 

formulado pela parte autora, pelo que, concedo à ré Produtora e Comercial 

Agrícola Arapongas Ltda exiba nos autos os documentos acima 

discriminados (pedido, duplicata, comprovante de entrega e instrumento de 

cessão da duplicata referida na certidão de fl. 31), no prazo de 10 (Dez) 

dias. No mais, colhido o depoimento pessoal das partes, expeçam-se as 

competentes cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas. 

Oportunamente, intimem-se as partes, primeiro autora e após requerida 

para, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentarem suas razões 

finais em forma de memoriais. Cumpra-se. Às providências.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 84136 Nr: 3317-20.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMRDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDG-E, LDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006040-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN ROCHA DE ARAUJO (AUTOR(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 18/12/2018 às 08h, motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca. Olga 

Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005924-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

(EMBARGANTE)

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Valéria Grecco Teixeira (ADVOGADO(A))

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA 

(EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005924-42.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES 

LTDA - EPP EMBARGADO: IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA 

TRATORES LTDA Vistos etc. Cuida-se de embargos à execução oposto 

por Gaspar Imobiliária e Construtora Ltda., em face de Imporcate Comércio 

de Peças para Tratores Ltda., ambas qualificadas nos autos, aduzindo, em 

síntese, a nulidade do título executivo que embasa a ação de execução n° 

1006213-09.2017.8.11.0040, ante a falta de certeza e exigibilidade. Alega 

que as duplicatas emitidas em seu desfavor são desconhecidas e que o 

produto da venda que originou as duplicatas nunca foi recebido, 

asseverando que a negociação nunca chegou a ser concretizada. Ao 

final pugnou pela concessão do efeito suspensivo aos embargos e da 

tutela provisória de urgência. Vieram os autos conclusos. É o breve 

relatório, fundamento e DECIDO. RECEBO os presentes embargos, ante a 

sua tempestividade. Nada obstante, quanto ao pleito de efeitos suspensivo 

aos embargos, o caso é de indeferimento. Isso porque ausente à 

comprovação de um dos requisitos legais exigidos para tal providência, a 

saber, a garantia do juízo, tendo em vista que não houve oferecimento de 

caução e ainda não houve a efetivação da penhora nos autos em apenso, 

o que torna despicienda a análise da eventual presença dos demais 

pressupostos para o deferimento da medida. Nesse sentido é o 

entendimento do Tribunal de Justiça Mato-Grossense: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – 

IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC NÃO 

PREENCHIDOS – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE GARANTIA 

DO JUÍZO – RECURSO PROVIDO. I - O §1º do art. 919 do CPC condiciona a 

atribuição de efeito suspensivo nos embargos à execução ao 
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preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, os mesmos exigidos pela 

tutela antecipada, além da garantia da execução por penhora, caução ou 

depósito. II - No presente caso, resta ausente a probabilidade do direito, 

tendo em vista que o magistrado de piso suspendeu a execução sem 

nenhuma fundamentação que possa embasar sua decisão, em manifesta 

contrariedade à norma esculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição 

Federal. III - De outro modo, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo milita em favor da agravante, restando configurado o periculum 

in mora inverso consubstanciado nos diversos prejuízos enfrentados pela 

agravante, que, com a paralisação da execução, tem mais um óbice a 

dificultar o recebimento do crédito executado. IV - Por fim, resta ainda 

ausente nos autos a garantia do Juízo, tendo em vista que ainda que paire 

hipoteca sobre o bem dado em garantia, ainda não houve a efetivação da 

penhora. (Ai nº 1010012-83.2017.8.11.0000, Rel. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 29/01/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO 

SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO § 1º DO ART. 919 DO 

NCPC. I. Nos termos do art. 919, §1º do Novo Código de Processo Civil 

(art. 739-A, § 1º, do CPC de 1973), o juiz poderá atribuir efeito suspensivo 

aos embargos quando, relevantes os fundamentos, o prosseguimento da 

ação possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta 

reparação, e, ainda, que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes. II. In casu, não comprovado o requisito da 

garantia integral do juízo, pois limitada a penhora de bem com valor 

insuficiente, não há como deferir o efeito suspensivo . AGRAVO DE 

INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70068630961, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 18/03/2016) A propósito, já 

decidiu o e. STJ (grifei): “Consoante prevê o art. 739-A, § 1º, do Código de 

Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos 

embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes 

requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da 

argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e 

(d) garantia do juízo” [AgRg-AREsp 627.620/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª 

Turma, DJe 14/05/2015]. Quanto ao pedido de tutela provisória de 

urgência, para a retirada do nome do embargante dos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito, adianto que também não merece 

deferimento. A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela 

provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código 

de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida “quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, 

infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa 

(antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à 

presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na 

probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no 

risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil 

do processo (natureza cautelar). A verificação da presença de tais 

requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base na 

análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na 

sentença. No caso, os fatos narrados pelo embargante e os documentos 

juntados aos autos não são capazes de convencer este juízo, em sede de 

cognição sumária, de que a inclusão no cadastro de inadimplentes 

realizada pela embargada é indevida, haja vista que, não demonstram que 

realmente não houve a formalização de um contrato entre as partes, 

tomando como base apenas a alegação da parte embargante de que 

nunca contratou. Assim sendo, ausente prova inequívoca apta ao 

convencimento acerca da verossimilhança da tese autoral, afigura-se 

incabível, por ora, o deferimento da medida de urgência, fazendo-se 

necessária a oportunização do exercício do contraditório e da ampla 

defesa pela parte requerida. Ademais, nota-se que há protestos em face 

da embargante desde 03/07/2017, conforme documento juntado no id nº 

15817749, ou seja, o nome da embargante está protestado há pelo menos 

01 (um) anos, tornando frágil a probabilidade de dano irreparável ou de 

difícil reparação, face à ausência do periculum in mora. Assim, INDEFIRO o 

pedido de efeito suspensivo e o pedido de tutela provisória de urgência. 

INTIME-SE o embargado para, querendo, oferecer impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 920, I, CPC). Caso a impugnação contenha 

qualquer das matérias referidas nos artigos 350 e 351 do CPC, 

MANIFESTE-SE o embargante no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

contrário, REMETAM-SE conclusos para o saneamento, sem prejuízo da 

análise do julgamento conforme o estado do processo. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005795-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SCHNEIDER (REQUERENTE)

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSEMAR STELLE BORGES OAB - 747.191.819-53 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIBON TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS, INTIMANDO A PARTE AUTORA, PARA 

RECOLHER AS DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA, COMPROVANDO O 

PAGAMENTO NOS AUTOS, EM TEMPO HÁBIL, A FIM DE QUE O 

REQUERIDO SEJA CITADO E INTIMADO PARA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

PARA O DIA 13/11/2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 200729 Nr: 10003-81.2018.811.0040

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SL, MELB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Nº: 10003-81.2018.811.0040

Código: 200729.

Vistos etc.

 Cuida-se de pedido apresentado por MARIA EDUARDA LAND 

BERNARDO, representada por sua genitora SUELI LAND, ambas 

qualificadas nos autos, visando obter autorização judicial de suprimento 

de vontade paterna, a fim de a menor possa viajar desacompanhada e se 

hospedar por dois dias em um hotel na região do Bairro Morumbi, em São 

Paulo – SP, com a finalidade de realizar vestibular na Universidade 

Anhanbi - Morumbi ISCP – Sociedade Educacional S.A.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela intimação da 

requerente para que, com urgência, apresente documento comprobatório 

da inscrição do referido vestibular.

Além disso, compulsando detidamente os autos, verifica-se que não foi 

indicado, tão pouco comprovado, em qual hotel a adolescente ficará 

hospedada.

Desse modo, INTIME-SE a parte autora, com urgência, para que comprove 

nos autos a inscrição da adolescente no referido vestibular e, as reservas 

do hotel que irá se hospedar entre o período de 20 a 24 de outubro de 

2018, sob pena de indeferimento do alvará.

 Após, conclusos.

 INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Sorriso/MT, 17 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 30918 Nr: 134-17.2006.811.0040

 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: JOCI PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN ou EDMAR LUIZ 

BRUSTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS MENDES 

DE MORAES - OAB:3540-A

 Impulsiono os autos, INTIMANDO as partes para, recolherem as guias de 
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taxas/custas para expdição das Cartas Precatórias a fim de que sejam 

ouvidas as testemunhas requeridas.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 200729 Nr: 10003-81.2018.811.0040

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SL, MELB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela intimação da 

requerente para que, com urgência, apresente documento comprobatório 

da inscrição do referido vestibular. Se comprovado nos autos, opina pelo 

deferimento do alvará. À fl. 20, determinou-se a intimação da parte autora 

para comprovar a inscrição da adolescente no vestibular, bem como 

comprovar as reservas no hotel em que pretende se 

hospedar.Devidamente intimada, a parte autora atendeu o comendo 

judicial. Vierem os autos conclusos. É o relatório. Decido.Sem delongas 

despiciendas, considerando que a menor irá viajar desacompanhada para 

a cidade São Paulo - SP, para fins de exame vestibular entre os dias 20 e 

24 de outubro de 2018, e, portanto, necessitará hospedar-se no Brás 

Palace Hotel, e, em consonância com o parecer do Ministério Público 

Estadual de fls. 19, DEFIRO O PEDIDO INICIAL, para que a adolescente 

MARIA EDUARDA LAND BERNARDO possa realizar a referida viagem, 

bem como se hospedar no Brás Palace Hotel, na cidade de São Paulo-SP, 

conforme requerido na exordial.Após a expedição do referido Alvará, 

EXPEÇA-SE edital para conhecimento do genitor acerca da presente.Sem 

custas (Art. 141, § 2º, ECA).Certificado o trânsito em julgado desta 

decisão, arquive-se o feito procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. CUMPRA-SE, com urgência, servindo a presente 

decisão como mandado, carta precatória e/ou ofício.Às 

providências.Sorriso/MT, 18 de outubro de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003276-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR TAVARES DA SILVA (EXECUTADO)

MOACIR TAVARES DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

PRISCILA TAVARES DA SILVA (EXECUTADO)

MARCIA SIBILA PICOLI DA SILVA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora para efetivar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça para a citação do executado no endereço 

informado nos autos. 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: 1003738-17.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR DOMINGOS LOCATELLI (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002907-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN BRASIL PIETROBON MAGALHAES (ADVOGADO(A))

OSNI SAMUEL DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COPINI (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004791-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NANCI MARIA FORNARI BAGGIO (EXECUTADO)

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI (ADVOGADO(A))

RUDIMAR ANTONIO BAGGIO (EXECUTADO)

NANCI MARIA FORNARI BAGGIO - ME (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos acerca da correspondência 

devolvida, requerendo o que entender de direito no prazo legal. 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004666-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRIBEM INSUMOS AGRICOLA LTDA - ME (RÉU)

EURIPIS MACHADO (RÉU)

 

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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001537-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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CRISTIAN BARICHELLO (ADVOGADO(A))

GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

RUBENS SERGIO DIAS DUQUE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO PECAS WELTER EIRELI - ME (RÉU)

KARINA ROMAO CALVO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito do complemento da diligência do Oficial de Justiça, no valor deR$ 

1.875,00 (HUM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), devendo, 

para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, 

nos termos do Provimento nº 07/2017-CG

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000606-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO (ADVOGADO(A))

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARMELITANO LTDA (AUTOR(A))

CARLOS ALBERTO KOCH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ACCACIO MOREIRA DE MELLO (RÉU)

 

DIANTE DA CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO RETRO, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO 

FEITO, REQUERENDO O QUE DE DIREITO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005132-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. W. D. L. (ADVOGADO(A))

W. J. D. S. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. S. (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Autora, via DJE, para manifestar-se nos autos acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco ) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004457-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LINCOLN ALVES SILVA (RÉU)

 

Ante a certidão do meirinho, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora para efetuar o pagamento do complemento da 

diligência do Oficial de Justiça, 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. 

AINDA, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

acerca dos embargos monitórios juntados aos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003448-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ (ADVOGADO(A))

LUCIANA APARECIDA LEMANSKI (RÉU)

 

Ante a certidão do meirinho, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora para efetuar o pagamento do complemento 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. Ainda, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora para se manifestar acerca dos embargos monitórios 

apresentados pela parte requerida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001634-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

SUELI RAMOS BERTIEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO APRESENTADA, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003015-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ARAUJO DA SILVA (REQUERIDO)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001047-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CALVO CAVALCANTE (ADVOGADO(A))

INVIOLAVEL SORRISO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 

LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO APRESENTADA NOS AUTOS, NO PRAZO 

DE 15 DIAS.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 35130 Nr: 4274-94.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONES TRES ou JONE TRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR ANTÔNIO SLAVIERO, DORIVAL 

SLAVIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA FERREIRA BOFF 

NEUMANN - OAB:11894/MT, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B, 

THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DECESARO 

GALEAZZI - OAB:Defens. Pública

 Em cumprimento a decisão retro constatei que foi determinado ordem de 

bloqueio no valor de R$ 7.462,66 para cada um dos executados e que, por 

conta disso, o valor excedente foi desbloqueado (protocolo Bacenjud, fls. 

107-114). Logo, só há depositado em juízo a quantia de R$ 7.462,66 (fl. 

120), ao passo que no acordo fora entabulado a transferência de R$ 

12.258,42. Diante disso, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar as partes para se manifestarem, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 120793 Nr: 9781-55.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEMARI MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RENATO L. RANCON - OAB:11465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Em cumprimento a decisão retro constatei que foi realizado dois depósitos 

judiciais no presente processo, um no valor de R$ 27.583,25 (fl. 61) e 

outro no valor de R$ 13.361,41 (fl. 65), no entanto, no acordo entabulado à 

fl. 197, as partes apenas dispuseram sobre o valor de R$ 27.583, 25. 

Diante disso, impulsiono os presentes autos com o fim de intimar as partes 

para se manifestarem acerca do destino do depósito judicial no valor de 

R$ 13.361,41, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 48540 Nr: 5512-80.2008.811.0040

 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: DÉBORA CRISTINA PALAVRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO RICARDO EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 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 a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 104968 Nr: 8033-22.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL - AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDALINO MARCHIORO, NAIR MARCHIORO, 

FERNANDO LUIZ MARCHIORO, NEILA SILVEIRA DE SOUZA MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, JEFERSON FUGIHARA - OAB:17860, ROGERIO PEREIRA 

DE SOUZA - OAB:13704/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17860, ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar o advogado da parte 

EXECUTADA, via DJE, acerca da penhora realizada por termo nos autos 

que recaiu sobre o imóvel de matrícula nº 25.403, nos termos do art. 841, 

§ 1º do NCPC, para, querendo, no prazo legal, concordar com a mesma ou 

impugná-la.

Citação

Citação 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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO TERCEIROS E 

INTERESSADOS PRAZO DE _30__ DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

PROCESSO n. 1001221-68.2018.8.11.0040 Valor da causa: $100.00 

ESPÉCIE: [Inventário e Partilha]->INVENTÁRIO (39) POLO ATIVO: Nome: 

LAIS TIGRE PEREIRA Endereço: RUA DAS BRISAS, 45, (JD BOM CLIMA), 

DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-225 INVENTARIADO: Nome: 

ANTONIO SERGIO RAMOS Endereço: RUA DAS MARGARIDAS, 470, 

ALPHAVILLE, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 FINALIDADE: CITAR 

TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e do teor da ação judicial 

acima indicada, consoante consta da petição inicial e das primeiras 

declarações a seguir transcrita em resumo, bem como da r. 

decisão/despacho proferida(o) pelo juízo. RESUMO DAS PRIMEIRAS 

DECLARAÇÕES : A Inventariante devidamente qualificada no processo em 

epigrafe, mediante sua procuradora firmataria nos autos do INVENTARIO 

dos bens deixado pelo falecimento do ANTONIO SERGIO RAMOS, vem à 

presença de Vossa Excelência, nos termos do art. 620 do CPC, 

apresentar sua PRIMEIRAS DECLARAÇÕES na seguinte forma: DO 

INVENTARIO O “de cujus” faleceu em 08/03/2018 nesta cidade, sem deixar 

testamento, vivendo em união estável com a Inventariante. DOS 

HERDEIROS Os herdeiros do “de cujos” são: LAIS TIGRE PEREIRA, 

brasileira, solteira, Residente e Domiciliado na Rua das brisas, n° 45, 

Garden Monte Libano, Bloco 1ap 605, Bairro Bom Clima, na cidade de 

Cuiabá-MT, CEP: 78048225, que era companheira do mesmo. ANNA 

LAURA RAMOS e JOAQUIM ANTONIO RAMOS, menores representada 

pela sua Genitora ANALICE MARANGONI, brasileira, solteira, do lar, 

inscrita no CPF/MF sob nº. 008.483.331-95, CI/RG nº. 1597696 - 3, 

residente e domiciliada na Rua dos Cardeais, 06, Recanto dos Pássaros, 

Apto. 04, no município de Sorriso - MT, CEP: 78.890 – 000. DOS BENS O 

“de cujus” deixou os seguintes bens: A) Um sobrado 04 do Condominio 

Residencial Sobrados do Recanto” situado na Rua dos Cardeais, n° 06, 

localizado no loteamento Residenticial Clube Sorriso, na cidade de Sorriso, 

Estado de Mato Grosso, sob a matricula n° 41.831. O terreno corresponde 

a 110,1375m², tendo a confrontação de frente medindo 6,675 m²; fundos, 

para a divisa com o Lote 03 da quadra 02 do loteamento Clube Sorriso, 

medindo 6,675 metros; lado direito, para o lote 05, medindo 16,50 metros; 

lado esquerdo, para o lote 03 medindo 16,50 metros; Está sob a posse 

Analice Marangoni. B) Veiculo FIAT/UNO MILLE WAY ECON, PLACA: 

NUC9558, RENAVAM: 00230002676, ANO 2010/2011, COR BRANCA. C) 

VeiculoHYUNDAI SANTA FÉ V6, PLACA: QBJ5117, RENAVAM: 

01175074354, encontra-se na posse de Analice Marangoni. D) Socio da 

Empresa Grande Parada Churrascaria LTDA EPP, CNPJ: 

26.346.092/0001-50, correspondente a 50% (cinquenta por cento) da 

sociedade, endereço Rodovia BR 163, S/N, KM737, na cidade de 

SorrisoMT. DAS DIVIDAS A) Um financiamento na BvServ/BV Financeira, 

doc n°12039000190224 data do debito 16/02/2018 no valor de R$ 

52.735,95 (cinquenta dois mil setecentos trinta cinco com noventa cinco 

centavos), conforme anexo. B) Banco Santander S/A, doc n° 

MP095566000000706066, debito da data 14/02/2018 no valor de R$ 

8.631,38 (oito mil seiscentos trinta um reais com trinta oito centavos), 

conforme anexo. C) Banco Santander S/A, doc n° 

MP095566000000707066, debito na data 14/02/2018 no valor de R$ 

11.922,17 (onze mil novecentos vinte dois reais com dezessete 

centavos), conforme anexo. D) Banco Santander S/A, doc n° 

UG095532000002940032, debito na data de 10/02/2018 no valor de R$ 

99.900,00 (noventa nove mil novecentos reais), conforme anexo. E) 

Banco Santander S/A, doc n° DE00955010006628, debito na data de 

01/02/2018, no valor de R$ 12.697,23 (doze mil seiscentos noventa sete 

reais com vinte três centavos), conforme anexo. F) Funearia São Jorge, 

Nota Fiscal sob o n°000000626, no valor de R$ 3.650,00 (treis mil 

seiscentos cinquenta reais), conforme anexo. G) Funearia São Jorge, 

Nota Fiscal sob o n° 866, no valor de R$2495,00 (dois mil quatrocentos e 

noventa cinco reais), conforme anexo. H) Contrato de honorários da ação 

penal de medida protetiva sob o n° 10057-81.2017.811.0040, código: 

181621 da segunda vara criminal da comarca de Sorriso-MT, no valor de 

R$30.000,00 (trinta mil reais), conforme anexo, com a Dra Larissa Iná 

Gramkow Mesquita, CPF 881.355.861-91. I) Infração em autuação do 

veiculo Hyundai Santa Fé V6 sob o n° DNIT000300-S002079112-7463/00, 

no valor de R$ 195,23 (cento e noventa cinco reais com vinte três 

centavos) conforme anexo. J) Infração em autuação do veiculo Hyundai 

Santa Fé V6 sob o n° DNIT000300- S002315427-7455/00, no valor de R$ 

130,16 ( cento trinta reais com dezesseis centavos) conforme anexo. K) 

Infração em autuação do veiculo Hyundai Santa Fé V6 sob o n° 

DNIT000300-S004657627-7455/00, no valor de R$ 130,16 (cento e trinta 

reais com dezesseis centavos) conforme anexo. L) Infração em autuação 

do veiculo Hyundai Santa Fé V6 sob o n° P. SORRISO- 

299070-0000028150-5185/01, no valor de R$ 195,23 (cento e noventa 

cinco reais) conforme anexo. M) Infração em autuação do veiculo Hyundai 

Santa Fé V6 sob o n° P. SORRISO- 299070-0000028534-6041/02, sob o 

valor de R$ 195,23 (cento noventa cinco reais com vinte três centavos) 

conforme anexo. N) Infração em autuação do veiculo Hyundai Santa Fé V6 
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sob o n° DETRAN- 111100-AMT0001023-5118/00, no valor de R$ 880,41 

(oitocentos oitenta reais com quarenta um centavos) conforme anexo. O) 

Infração em autuação do veiculo Hyundai Santa Fé V6 sob o n° DETRAN- 

111100-AMT00010232-5010/00, no valor de R$880,41 (oitocentos oitenta 

reais com quarenta um centavos) conforme anexo. P) Licenciamento anual 

2018 do veiculo FIAT/UNO MILLE WAY ECON, PLACA: NUC9558, 

RENAVAM: 00230002676, no valor de R$ 126,06 (cento e vinte seis reais 

com seis centavos), conforme anexo. Q) Seguro DPVAT 2018 do veiculo 

FIAT/UNO MILLE WAY ECON, PLACA: NUC9558, RENAVAM: 

00230002676, no valor de R$45,72 (quarenta cinco reais com setenta dois 

centavos, conforme anexo. DECISÃO/DESPACHO: VISTOS. 1 - Defiro os 

benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, NCPC), 

advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do 

processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais. 2 - Recebo os autos. 

Nomeio como inventariante dos bens deixados por ANTONIO SERGIO 

RAMOS a requerente LAIS TIGRE PEREIRA, o qual prestará compromisso 

em 05 (cinco) dias e primeiras declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes. 3 - Citem-se, após, os interessados não representados, e, 

se for o caso, os eventuais herdeiros e interessados ausentes, 

observando-se o disposto no art. 626, §1° do CPC, bem como intime-se a 

Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou 

ausente (artigo 626 do Código de Processo Civil). 4- Após, existindo 

herdeiros menores de idade, intime-se o MPE. 5 - Concluídas as citações, 

abra-se vista às partes, para que se manifestem sobre as primeiras 

declarações, no prazo comum de 15 (quinze) dias. 6 - Havendo 

concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos valores, 

iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (art. 628 do CPC), digam, em 

15 (quinze) dias (artigo 637 do CPC). 7 - Se concordes, ao cálculo e 

digam, em 05 (cinco) dias (CPC, art. 638). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ, digitei. SORRISO, 18 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.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000263-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

DARCI SERGIO MARKMANN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001635-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA ZAGNER GONCALVES (ADVOGADO(A))

MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA (IMPETRANTE)

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON APARECIDO CABRAL (IMPETRADO)

Estado do Matro Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001635-66.2018.8.11.0040. IMPETRANTE: 

MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA IMPETRADO: ESTADO 

DO MATRO GROSSO - FAZENDA ESTADUAL - SEFAZ - SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA, EDILSON APARECIDO CABRAL Vistos/DH 

Trata-se de embargos de declaração interposto pelo reclamado ESTADO 

DE MATO GROSSO, suscitando omissão na sentença de Num. 14874070, 

sob a alegação de que não fora revogada a medida liminar concedida. É o 

sucinto relatório. Decido. Considerando que os embargos foram 

interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos. Contudo, no mérito 

entendo que a pretensão não pode prosperar. De acordo com a letra do 

art.1.022 do CPC, “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”. Destinam-se os 

embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, 

permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, 

as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, 

a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é 

pressuposto inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de 

declaração, ao lado da existência de erros materiais, são exceções à 

regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Pois bem, o embargante não 

demonstrou a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. 

O que pretende é a mera menção expressa da revogação da medida 

liminar parcialmente deferida no Num. 12529412. Contudo, conforme 

brilhante julgado do E. Tribunal de Justiça deste Estado, quando ocorre a 

extinção do feito sem resolução de mérito há revogação tácita da tutela 

deferida, não havendo que se falar em omissão. Vejamos: “RECURSO DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – 

CONTUMÁCIA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - REVOGAÇÃO TÁCITA DA LIMINAR – MÉRITO 

DEVIDAMENTE ANALISADO – VÍCIOS INEXISTENTES – MERO 

INCONFORMISMO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. O 

recurso de embargos de declaração é instrumento apropriado para alterar 

decisão eivada de omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. O mero 

inconformismo das embargantes, desprovido de elementos aptos a indicar 

a ocorrência de vícios na decisão embargada, torna inviável o acolhimento 

dos embargos de declaração. (ED 148050/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018) Posto isso, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS, mas lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão 

invectivada em sua integralidade. Restabeleça-se a contagem do prazo 

recursal. Intimem-se. Às providências.

Expediente

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 171536 Nr: 4299-24.2017.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY BATISTA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN E CIA 

LTDA-ME, CARLA CRISTINA BERTUOL, MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca da proposta 

de honorários da perita judicial nomeada, devendo se manifestarem no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 94963 Nr: 6751-80.2012.811.0040

 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: R. CALGARO E CIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA BEATRIZ WENTZ STARLICK, TOKIO 

MARINE BRASIL SEGURADORA S/A, MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA CALGARO - 

OAB:9.403-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, CARLA ANDREA CALEGARO - OAB:17769 B, 

EDIVANI PEREIRA SILVA - OAB:10235/MT, FLAVIO HENRIQUE DE 

FREITAS - OAB:15741, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - 

OAB:10848-A /MS, ROBERTO CARLOS DAMBROS - OAB:13.154/MT, 

SAMUEL DE CAMPOS PONTES - OAB:12614-B, SANDRO LUIZ 

KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que foi designado o 

dia 23/11/2018 às 13h30m para oitiva da testemunha da parte requerida 

junto à Vara Única da Comarca de Dom Aquino (deprecata n. 

2296-76.2018.811.0003) em caráter itinerante.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004669-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

GILMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004669-49.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GILMAR DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos etc. Embora intimada, a parte 

reclamante não regularizou o vício sanável constatado (Certidão expedida 

fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA, quanto à existência de débitos 

inscritos em seu nome), diante do que se impõe o indeferimento da inicial. 

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e nos termos do art. 485, I, 

do NCPC, deixo de analisar o mérito. Sem custas. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002300-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

VALDECIR AGUIAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002300-82.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VALDECIR AGUIAR 

REQUERIDO: BANCO BMG, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Trata-se de ação proposta por VALDECIR AGUIAR em face de BANCO 

BMG S/A e Banco Itaú BMG Consignado S/A, em que pretende: a) a 

revisão do contrato; b) repetição do indébito em dobro e c) indenização 

por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que em 

13/10/2010 realizou contrato de empréstimo junto a reclamada (operação 

nº 200656994), com valor principal financiado de R$ 9.004,00 (nove mil e 

quatro reais), mas só recebeu em sua conta a quantia de R$ 1.453,14 

(hum mil quatrocentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos), 

contudo vêm sendo cobrado por R$ 9.004,00 (nove mil e quatro reais), 

sendo o número de prestações constante no contrato de 96 e o valor de 

cada parcela é de R$ 210,31 (duzentos e dez reais e trinta e um centavos. 

Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. A primeira 

reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de 

conduta ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois, o reclamante 

realizou a contratação dos serviços ofertados pela empresa. Alega que 

quaisquer responsabilidade em virtude do desconto realizado não podem 

ser imputadas ao Banco BMG, visto que o mesmo não se encontra mais na 

posição de credor do contrato, e sim a segunda reclamada. Em resumo, 

diz que o contrato objeto da lide nº 200656994, trata-se de 

Refinanciamento dos contratos 181127411 e 207924155 (este último tem 

como contrato originário o de nº 181823485), motivo pelo qual o valor 

principal financiado, qual seja, R$ 9.004,00 (nove mil e quatro reais) 

questionado pelo Autor, foi utilizado do seguinte modo: - a quantia de R$ 

7.550,86 (sete mil quinhentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos) 

para liquidação dos contratos 181127411 e 207924155; e, R$ 1.453,14 

(hum mil quatrocentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos) foram 

transferidos para conta de titularidade do Autor. Nesses termos, pugna 

pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. A segunda 

reclamada apresentou contestação. Em apertada síntese diz que não há 

irregularidade, que da transação referente ao contrato 200656994 o autor 

recebeu o valor de R$ 1.453,14 reais e o valor de R$ 7.550,86 reais foi 

utilizado para liquidar os contratos 181127411 e 207924155. Alega 

ausência de abusividade dos juros e encargos do contrato firmado, sendo 

o reclamante ciente do firmado. Não houve apresentação de impugnação. 

É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil). Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma 

situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Quanto ao pedido para a inversão do ônus 

da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência do 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Nessa toada, tenho que as partes 

reclamadas lograram êxito em se desincumbir do ônus probatório, pois 

comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual com a 

parte reclamante que ensejou a cobrança impugnada. Conforme 

apresentado em contestações e nos documentos, ficou demonstrado que 

o reclamante contratou os serviços ofertados pela reclamada, sendo que 

o valor inicial contratado, qual seja, R$ 9.004,00 (nove mil e quatro reais) 

foi abatido em outros contratos já realizados, tratando-se de 

refinanciamento de contratos. Motivo que somente o valor de R$ 1.453,14 

(hum mil quatrocentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos) foram 

transferidos para conta de titularidade do Autor. Desse modo, provada a 

existência de relação negocial e a prestação de serviços contratados, a 

cobrança impugnada revela-se legítima, não havendo falar em ato ilícito 

ensejador das reparações pretendidas. Logo, não há que se falar em ilícito 

a ser indenizado. A despeito da revisão de cláusulas contratuais, não 

ficou demonstrado na inicial nenhuma irregularidade. Saliento que o 

reclamante tinha total ciência, pois assinou o contrato junto as reclamadas. 

Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, bem assim 
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para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 316 e 487, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O 

PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002297-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI (ADVOGADO(A))

ELICA CARDOSO ARAUJO (REQUERENTE)

NELSON SARAIVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002297-30.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ELICA CARDOSO ARAUJO 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Trata-se de reclamação proposta por 

ELICA CARDOSO ARAUJO em face de BANCO ITAUCARD S.A., em que 

pretende: a) a concessão de medida liminar para a baixa de gravame de 

veículo automotor descrito na inicial; b) a condenação da instituição 

financeira em danos morais; e c) a inversão do ônus da prova. Sustenta a 

parte reclamante que firmou, que realizou a comprova do veículo 

Caminhonete S10 Executive, placa NJR7817, ano/modelo 2009/2010, 

Chassi 9BG138SJ0AC408956, da Sra. Nair Loch em Outubro de 2016, 

tendo realizado a transferência para seu nome em Novembro de mesmo 

ano. Contudo, ao tentar realizar a vendo do automóvel, foi constatado um 

novo gravame imposto pela reclamada, em virtude do inadimplemento do 

contrato de financiamento realizado entre a antiga proprietária – Sra. Nair 

– e o Banco réu. Aduz que, inobstante a quitação do contrato de 

financiamento, a instituição financeira reclamada realizou novamente a 

restrição do gravame, situação que lhe acarretou danos morais, uma vez 

que foi impedida pelo órgão de trânsito de promover a transferência do 

referido veículo para o novo comprador. Devidamente citado, a instituição 

financeira reclamada apresentou contestação. Em síntese, argumenta que 

tentou entrar em contato com o reclamante para fins de acordo e 

argumentou sobre o não cabimento da inversão do ônus da prova. 

Audiência de conciliação realizada restou infrutífera. Impugnação à 

contestação. Em síntese, a parte reclamante rechaça todas as alegações 

da parte reclamada, pugnando pela procedência dos pedidos contidos na 

inicial. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil). Inexistindo preliminares, passo a análise do 

mérito. Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor 

reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que o banco reclamado está sujeito às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no 

mercado serviços bancários, 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 baixa do 

gravame. A Resolução n. 320/2009 do CONTRAN, que estabelece 

procedimentos para o registro de contratos de financiamento de veículos 

com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de 

domínio ou penhor, nos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos 

Estados e do Distrito Federal e para lançamento do gravame 

correspondente no Certificado de Registro de Veículos – CRV, e dá outras 

providências, estabelece em seu art. 9º: “Art. 9º Após o cumprimento das 

obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, 

automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao 

órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver 

registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.” [sem destaque 

no original] A anotação de contrato de alienação fiduciária junto ao registro 

de veículo, como se sabe, é garantia estabelecida em favor das 

instituições financeiras, as quais impedem assim a transferência do 

registro enquanto não solvida a obrigação do devedor. É natural que, 

quando o gravame se revela indevido, devam arcar com a reparação dos 

prejuízos daí decorrentes, pois é risco inerente à atividade que 

desenvolvem. Em outros termos, se auferem os benefícios da prática, 

devem arcar com eventuais prejuízos suportados por terceiros. 

Encontra-se devidamente evidenciado nos autos a prova de quitação do 

referido contrato encontra-se acostada no Id. 13022536 e 13022555. Insta 

salientar, que a reclamada não apresentou motivos para que se fizesse 

novo gravame. Quanto ao dano moral. Destarte, a obrigação de indenizar 

é a consequência jurídica do ato ilícito perpetrado pela parte reclamada, de 

forma que, se deu causa aos danos morais sofridos, deve arcar com as 

consequências de sua conduta, indenizando os danos respectivos. A 

jurisprudência é pacífica a respeito do reconhecimento dos danos morais 

em casos análogos. Confira-se: “RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DEMORA NABAIXA DO GRAVAME APÓS ACORDO 

JUDICIAL. DANO MORAL. 1. A demora na liberação do gravame, depois de 

quitada a dívida e cumprido o acordo judicial, configura a hipótese de dano 

moral. A desídia da instituição financeira ré ao se manter inerte quanto à 

obrigação de providenciar a baixa da restrição não pode operar a seu 

próprio benefício. Dano moral in re ipsa. Precedentes desta Corte. 2. 

Ausente sistema tarifado, a fixação do montante indenizatório ao dano 

extrapatrimonial está adstrita ao prudente arbítrio do juiz. Montante 

indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais). DERAM PROVIMENTO 

À APELAÇÃO. UNÂNIME.” (TJRS. Apelação Cível n. 70065732109. Nona 

Câmara Cível. Relator JORGE ALBERTO SCHREINER PESTANA. Julgado em 

30-9-2015). “CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – 

DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DEMORA NA 

BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA APÓS QUITAÇÃO DO 

CONTRATO – DANO MORAL CARACTERIZADO – MONTANTE FIXADO – 

MANUTENÇÃO. 1. O artigo 9º da Resolução nº 320, de 5 de junho de 

2009, do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN, determina que após o 

cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora 

providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do 

gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo 

estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias. 2. A 

demora da instituição financeira em proceder à baixa do gravame de 

alienação fiduciária, ou seja, mais de 4 (quatro) anos após a quitação do 

contrato, caracteriza dano moral passível de indenização (precedente do 

STJ). 3. Não comporta modificação o valor dos danos morais que se 

revela compatível com os dissabores e transtornos experimentados. 4. 

Recurso conhecido e desprovido.” (TJDF. AC 20140110731727. 2ª Turma 

Cível. Relator J. J. COSTA CARVALHO. Julgado em 25-11-2015). Posto 

isso, passamos a fixação do quantum devido a título de danos morais. De 

início, cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico 

brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pela 

parte reclamante, foi resultante da conduta negligente e 

descompromissada das partes reclamadas, entendo que a fixação do 

quantum indenizatório no equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é o 

suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, o prejuízo 

moral que o fato acarretou à parte reclamante. Com efeito, tal estimativa 

guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do 
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seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e dos 

autores da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no 

sentido de JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para 

o fim de CONDENAR a parte reclamada a pagar, a título de danos morais, o 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar 

da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido 

de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

bem como, a retirada, de forma definitiva, o gravame registrado sob o 

veículo Caminhonete S10 Executive, placa NJR7817, ano/modelo 

2009/2010, Chassi 9BG138SJ0AC408956. JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da 

Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002185-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELI TEREZINHA ERD DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA (ADVOGADO(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002185-61.2018.8.11.0040. REQUERENTE: NELI TEREZINHA ERD DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA, CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA 

Trata-se de ação proposta por NELI TEREZINHA ERD DEOLIVEIRA em face 

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, em que pretende: a) 

repetição de indébito e b) a condenação da reclamada a pagar 

indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que 

contratou os serviços do cartão denominado Calcard, que realizou 

compras utilizando o mesmo, contudo, em fatura vem cobranças de 

valores não citados no momento da contratação, bem como, parcelas 

superiores aos solicitados no momento da compra. Audiência de 

conciliação realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois, o reclamante realizou a 

contratação dos serviços ofertados pela empresa, não obstante, a partir 

da fatura com vencimento em 10 de Dezembro de 2017 a Reclamante 

deixou de quitar integralmente suas obrigações, em decorrência disso e 

em atenção ao previsto contratualmente, o saldo sofreu a incidência de 

encargos. Diante do não pagamento do débito, como não poderia deixar de 

ser, a Reclamante foi regularmente inscrita em órgão de proteção ao 

crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos 

na reclamação. Não foi apresentado contestação. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil). 

Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Nessa toada, tenho 

que a parte reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, 

pois comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual 

com a parte reclamante que ensejou a cobrança impugnada. Conforme 

apresentado em contestação, ficou demonstrado que a reclamante 

realizou compras e não pagou os valores em sua totalidade, gerando juros 

e encargos nas próximas faturas. Por outro lado, a reclamante não juntou 

nenhum documento que comprove suas alegações sobre a quantidade de 

parcelas. Sobre as cobranças de valores pela contratação do serviço de 

cartão de crédito, entendo que o argumento da reclamante não deve 

prosperar. Como todo cartão de crédito, são cobrados valores para sua 

manutenção e disponibilidade, a reclamante realizou a contratação por 

espontânea vontade. Não vislumbro nenhuma ilegalidade da reclamada e 

cobrar valores pela a oferta deste serviço, presumindo que a reclamante 

tinha ciência no momento da contratação. Desse modo, provada a 

existência de relação negocial e a prestação de serviços contratados, a 

cobrança impugnada revela-se legítima, não havendo falar em ato ilícito 

ensejador das reparações pretendidas. Logo, não há que se falar em ilícito 

a ser indenizado. A despeito de a conduta da parte reclamante flertar com 

a litigância de má-fé, entendo que não há como se concluir seguramente 

nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, bem assim para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos 

etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 

40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002102-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO (ADVOGADO(A))

IOMAR MURASSAKI GNOATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002102-45.2018.8.11.0040. REQUERENTE: IOMAR MURASSAKI GNOATO 

REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS, 

na qual aduz que em 16/02/2018, chegando na cidade de Nova Mutum/MT, 

seu veículo se chocou em um buraco na pista de rolagem na BR 163, que 

se encontra sob concessão da reclamada, tendo o autor sofrido danos 

materiais e morais. A reclamada apresentou contestação, sustentando a 

ausência de provas a demonstrar o nexo causal entre o furo no pneu e a 

suposta conduta da concessionária. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Como dito, trata-se de ação de indenização na qual a 

parte autora requer seja indenizada pelos supostos danos materiais e 

morais sofridos em razão do seu veículo ter se chocado em um buraco 

existente na rodovia BR163, sob concessão da reclamada. Inicialmente, 

registro que a responsabilidade da ré, por ser objetiva, exige da parte 

autora a demonstração dos danos sofridos e do nexo causal entre a 

conduta, omissiva ou comissiva, do requerido, e tais prejuízos, de modo 

que incumbia ao requerido, a fim de se eximir do dever de indenizar, 

demonstrar a ocorrência de caso fortuito, força maior ou de culpa 

exclusiva da vítima, o que inocorreu. Conforme se vê das fotos anexas ao 

feito, extrato de pagamento do pedágio, bem como do comprovante de 

pagamento do guincho, datados de 16/02/2018 (Num. 12892802, 

12892834 e 12893015), é fato incontroverso que o autor encontrava-se 

transitando pela BR163, na data acima, no trecho de Nova Mutum/MT, 

quando o pneu de seu veículo estourou. Do mesmo modo, verifica-se que 

referido infortúnio ocorreu em razão da ausência de conservação da 

pista, conforme se vê pelas fotos anexas no Num. 12893039. A 

Concessionária de serviços públicos, administradora da rodovia, responde 

objetivamente pela segurança da via de tráfego, competindo-lhe a sua 

manutenção, fiscalização e vigilância, com vistas a segurança dos 

usuários ao tráfego. Assim, considerando o evento danoso narrado nos 

autos, a concessionária agiu com omissão, em razão da ausência de 

conservação da via, deve responder objetivamente pelos danos materiais 

suportados pelo usuário. As prestadoras de serviço público, da mesma 

forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos 

praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus 

serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e 
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a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. CONCESSIONÁRIA DE 

RODOVIAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL (EQUINO) NA PISTA DE 

ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS 

COMPROVADOS. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE LESÃO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A presença de animais na pista 

coloca em risco a segurança dos usuários da rodovia, devendo as 

concessionárias responder, de forma objetiva, por qualquer defeito na 

prestação do serviço que lhe é incumbido. (4ª Turma, REsp 687.799RS, 

Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, unânime, julgado 15.10.2009)Cumpre à 

concessionária adotar as medidas necessárias à segurança daqueles que 

pagam o valor do pedágio para ali transitarem, cabendo-lhe não só o 

bônus da concessão, mas também assumir os ônus daí decorrentes. 

Ocorrendo o acidente, decorrente da insatisfatória prestação dos 

serviços concedidos, subsiste o dever de indenizar, (grifei) impondo-se à 

concessionária - e não ao usuário dos serviços - buscar o direito de 

regresso junto ao proprietário do animal. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003996923 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 

21/02/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 25/02/2013)O responsável pela ocorrência do sinistro deve 

reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante 

cabalmente comprovado. Os fatos descritos nestes autos, embora cause 

transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o 

direito a indenização a título de dano moral. Recurso Parcialmente provido”. 

(TJMT. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado 

em 31/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017) A parte autora juntou aos 

autos os comprovantes do conserto do veículo, no valor de R$3.587,00. 

Quanto a ausência de juntada, pelo autor, de três orçamentos para 

indenização do dano material, fato é que, segundo a jurisprudência, “(...) 

não há que se falar em inidoneidade do único orçamento apresentado ou 

que a inicial não está devidamente instruída com documentos necessários 

quando os demandados nada comprovaram que possa desqualificar o 

orçamento apresentado pelo autor”. (TJMT. Primeira Câmara de Direito 

Privado, Ap 160879/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, J. 24/04/2018, 

DJE 27/04/2018 Assim, deverá a parte requerida indenizar a parte autora 

pelos danos materiais demonstrados e devidamente comprovados. Quanto 

aos danos morais, considerando os transtornos sofridos pelo autor, o qual 

teve atraso em sua viagem, eis que com o dano causado em seu veículo 

necessitou, inclusive, chamar o guincho e encaminhá-lo à cidade distante 

mais de 200 Km do local do fato, entendo como devida a indenização, 

porém, no que tange ao quantum debeatur, algumas considerações devem 

ser feitas. Deste modo, considerando a inexistência de comprovação de 

que os fatos teriam desencadeado situações mais gravosas; 

considerando a capacidade financeira da reclamante e da reclamada; 

considerando o caráter, também, preventivo e profilático da indenização 

por danos morais; considerando a vedação do enriquecimento sem causa, 

prevista no artigo 884 do CC/02; e considerando ainda os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, estabeleço o parâmetro da indenização 

em R$3.000,00, que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. Posto 

isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o requerido ao 

pagamento de R$3.587,00 a título de danos materiais à parte autora, 

atualizados pelo IPCA-E e juros calculados de acordo com os índices da 

caderneta de poupança, ambos desde o evento danoso, bem como 

CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante, a título de danos morais o 

montante de R$ 3.000,00, a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a partir da citação. Sem custas e honorários, nos termos dos art. 54 

e 55, da Lei n. 9099/95. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do art. 11, da Lei n. 12.153/09. Após o trânsito em julgado e não 

havendo requerimentos, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002315-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER DOS SANTOS LANTON (REQUERENTE)

SOLANGE DA COSTA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

NEYIR SILVA BAQUIAO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002315-51.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ESTER DOS SANTOS 

LANTON REQUERIDO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE 

CRÉDITO LTDA Trata-se de ação proposta por ESTER DOS SANTOS 

LANTON em face de BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 

CRÉDITO LTDA., em que pretende: a) a declaração de inexistência de 

débito e b) a condenação da reclamada a pagar indenização por danos 

morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que contratou os serviços 

de cartão de crédito da reclamada para ser utilizado em compras de 

medicamentos e rede de farmácia. Diz que as faturas eram enviadas para 

a farmácia, tendo que ir até o estabelecimento para fazer a retirada do 

documento. Confirma que realizou poucas compras através do cartão e 

que todos os pagamentos foram efetuados, contudo, para sua surpresa, a 

empresa reclamada negativou seus dados perante órgãos de proteção ao 

crédito. Na tentativa de resolver de forma administrativa, entrou em 

contato com a reclamada para realizar o pagamento do valor, pois 

considerou um valor pequeno, não obstante, foi surpreendida com uma 

cobrança totalmente diversa da que consta na negativação. Audiência de 

conciliação realizada. A empresa reclamada apresentou contestação. Em 

síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência 

de contratação por parte da reclamante e seu inadimplemento, hipótese 

que autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. 

Alega que a reclamante realizou diversas compras, sendo que a última 

fatura foi paga com oito dias em atraso, gerando encargos. Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. 

Não houve apresentação de impugnação. É o relatório. A lide comporta 

julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras 

provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) Quanto ao 

pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar 

que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Em 

contestação a reclamada juntou o histórico nas compras efetuadas (id 

15403343), por outro lado, a reclamante juntou o comprovante de 

pagamento da última fatura, coincidindo as datas. (id 13045666) Sobre as 

alegações da reclamada que o valor do débito é devido a atrasos nos 

pagamentos, entendo que não deve prosperar, pois na última fatura 

verifica-se que, além do valor da compra, foi somado o valor denominado 

“Saldo de faturas anteriores”. Verifica-se nos autos que a reclamada não 

juntou qualquer outra fatura que esteja pendente de pagamento. Sobre o 

valor que a reclamada alega ser devido pela reclamante, não houve na 

contestação a justificativa da diferença cobrada pelo atendente da 

reclamada – R$ 837,90 (id 13045687) – para aquela que esta negativada – 

R$ 88,39 (id 13045681). Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a 

parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando comprovar que 

(a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese. 

Quanto ao dano moral. De início, importa frisar que incide sobre a 

instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do 

evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do 

que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que 

assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

de valores já quitados pela reclamante, inclusive com a inscrição do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA 

HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 183 de 652



CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À 

RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Destaca-se, por 

oportuno, que o reclamado assume o risco do empreendimento, devendo 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Restando comprovado também que não houve culpa da parte reclamante 

quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição 

reclamada a incumbência de adotar as cautelas necessárias a tanto. 

Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a 

título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o 

sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência 

mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor da ofensa, 

revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência dos débitos impugnado no valor de valor R$ 

88,39 (oitenta e oito reais e trinta e nove centavos), bem como, a retirada 

definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 

2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, 

do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002286-98.2018.8.11.0040
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LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

SILVANIA BARON EHRHARDT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002286-98.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SILVANIA BARON EHRHARDT 

REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Trata-se de reclamação proposta 

por SILVANIA BARON EHRHARDT em face de BANCO DAYCOVAL S/A, 

em que pretende: a) indenização por danos morais; b) devolução do 

indébito em dobro. A Requerente efetuou contrato de mútuo com o Banco 

Requerido na forma de Consignado em Setembro de 2011, sendo que, os 

descontos começaram a ser efetuados em Outubro de 2011 e findados 

em Outubro de 2017, sendo que as partes avençaram pagamento em 72 

parcelas. Alega que a parte reclamante que assumiu prestação 

excessivamente onerosa, tendo em vista a fixação de encargos abusivos, 

consubstanciados em juros, multas e taxas de grande monta. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação. No mérito, argumenta a 

inexistência de ato ilícito, tendo em vista que a contratação se deu de 

forma regular, defendendo a legalidade dos encargos e das tarifas 

bancárias cobrados. Afirma que a reclamante teve pleno acesso ao 

contrato no momento da contratação Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. Audiência de conciliação 

restou infrutífera. É o relatório. A parte reclamante sustenta, com todas as 

suas forças, a cobrança de encargos abusivos no contrato. De outro 

lado, a reclamada e sustenta a inexistência de ilegalidade e abusividade. 

Pois bem. No caso, percebe-se que o deslinde da questão está atrelado 

em saber se os encargos fixados no aludido contrato de financiamento 

são ou não abusivos, a depender, portanto, de prova pericial complexa 

(perícia contábil), que foge da alçada dos Juizados Especiais Cíveis, por 

não se harmonizar com os seus princípios norteadores, notadamente 

aqueles explicitados na Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, a lição de 

Humberto Theodoro Júnior: "A prova técnica é admissível no Juizado 

Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, 

porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de 

Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz será convocado para a 

audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da 

causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de 

simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser 

considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado 

Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça 

comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento 

constitucional, são destinados apenas a compor 'causas cíveis de menor 

complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito 

Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). [sem destaque no original] A 

jurisprudência também é unânime nesse sentido. Confira-se: “CONTRATO 

BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE JUROS. NECESSIDADE DE PROVA 

PERICIAL CONTÁBIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL ACOLHIDA, EM FACE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

PROCESSO EXTINTO. Cuidando-se de ação revisional de juros bancários, 

onde necessária a produção de prova pericial, para aferição da invocada 

abusividade na cobrança de encargos, não há lugar para ajuizamento da 

demanda perante o JEC. RECURSO IMPROVIDO.” (TJRS. Proc. n. 

71001505882. Segunda Turma Recursal Cível. Relator Clovis Moacyr 

Mattana Ramos. Julgado em 05-12-2007. Publicado em 13-12-2007). 

“PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A SENTENÇA DE 

PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O DESLINDE 

DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA 

MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. Segunda Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. Relator IRAN DE 

LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da complexidade da causa 

e, tratando-se de matéria de ordem pública (pressuposto processual), que 

pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda que de 

ofício, não há outra alternativa a este Juízo senão a de extinguir o feito 

sem resolução de mérito. Pelo exposto, apresento o presente projeto de 

sentença, no sentido de, JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da incompetência absoluta deste Juízo 

para conhecer, processar e julgar o feito, nos termos do art. 3º, inciso I, 

c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da lei 9099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz 

Leigo Vistos etc. SUBSTITUO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na 

forma do art. 40, da lei 9.099/95, nos seguintes termos: Em que pese a 

parte autora sustentar que os juros aplicados no contrato de empréstimo 

realizado com a requerida devem se limitar a 1% a.m, fato é que a 

jurisprudência do STJ é pacífica, no sentido de que “os juros 

remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a 

limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do 

disposto na Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da pactuação 

dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada 

caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros 

excessivos”, bem como que “essa abusividade não decorre do simples 
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fato da taxa cobrada ser um pouco acima da média de mercado. Isso 

porque a taxa média de mercado não é um limitador, mas mero referencial. 

Precedentes”. (STJ. 4ª T. AgInt no AREsp 1192525/MS, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, J. 15/03/2018, DJe 21/03/2018). Não tendo sido 

demonstrado o desequilíbrio contratual e/ou abusividade dos juros 

cobrados no contrato, objeto da presente demanda, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002087-76.2018.8.11.0040
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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 SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002087-76.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LOIVAR FLAVIO MARCHIORO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Trata-se de 

reclamação proposta por LOIVAR FLAVIO MARCHIORO em face de 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em que pretende: a) a 

condenação do banco reclamado a título de indenização por danos morais. 

A parte reclamante sustenta que, apesar de inexistir inadimplência frente à 

parte reclamada, na data de 11/04/2018 foi surpreendido em seu local de 

trabalho por oficiais de justiça, os quais cumpriram ordem judicial de busca 

e apreensão do seu veículo MITSUBISHI – PAJERO HD 4X4 MT 2.5 TB-1C 

DIESEL 4P, ano/modelo: 2010/2011, chassi: 93XDNK94WBCA21984, placa 

JIR4842, cor: branca e renavam: 309534232. Argumenta que passou por 

“grande vexame e humilhação, sendo taxado como mau pagador perante 

sua vizinhança”, causando-lhe danos morais a serem indenizados. Afirma, 

ainda, posteriormente o veículo lhe foi devolvido pela reclamada. Audiência 

de conciliação restou infrutífera. O banco reclamado apresentou 

contestação. Em síntese, argumenta ser legítima a cobrança impugnada, 

relata que no momento da distribuição da ação o reclamante estava em 

débito com a reclamada, gerando o processo, consequentemente a busca 

e apreensão. Pugna pela improcedência do pedido indenizatório. A parte 

reclamante apresenta impugnação. Em síntese, rechaça todas as 

alegações constantes na contestação, pugnando pela procedência dos 

pedidos contidos na inicial. É o relatório. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil). Primeiramente, não 

vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de 

análise da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Quanto à 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a 

incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos 

dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a parte 

reclamada está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das 

relações de consumo, posto que ofertou no mercado serviços bancários, 

este na condição de destinatário final, razão pela qual está caracterizada 

a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal 

de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como consequência 

disso, o citado código assegura que toda indenização derivada de relação 

de consumo se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. 

Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto ao pedido para a 

inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, 

além da verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência da 

parte reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária 

de grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Quanto à inexistência do débito. No caso, 

incontroversa a existência de relação negocial entre as partes, 

consubstanciada em contrato de financiamento do veículo MITSUBISHI – 

PAJERO HD 4X4 MT 2.5 TB-1C DIESEL 4P, ano/modelo: 2010/2011, chassi: 

93XDNK94WBCA21984, placa JIR4842, cor: branca e renavam: 

309534232. O banco reclamado sustenta que a parte reclamante estava 

inadimplente perante o contrato de financiamento, razão pela qual manejou 

a ação de busca e apreensão. No entanto, os documentos acostados pela 

parte reclamante demonstram que os boletos ensejadores da busca e 

apreensão estavam quitados. (id 12886064) Houve falha pela reclamada 

por não manter atualizada suas informações internas. Quanto ao dano 

moral. De início, importa frisar que incide sobre a instituição bancária a 

responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do evento 

danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do que 

dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim 

dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos 

gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por 

terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado na busca e 

apreensão indevida de veículo, pois realizada em virtude de suposta 

inadimplência. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que na medida em que o 

banco reclamado admite a realização de empréstimo em suas agências 

bancarias, assume o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de 

recursos máximos de excelência em seus serviços, para evitar a 

ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao banco reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Nesse sentido, sinaliza a jurisprudência pátria: “APELAÇÃO. BUSCA E 

APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. 

CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR DO DANO. 

CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. VEDAÇÃO AO 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. Se a busca e apreensão do veículo é indevida, 

sua efetivação enseja a caracterização de dano moral. A fixação do dano 

deve ser feita em medida capaz de incutir ao agente do ato ilícito lição de 

cunho pedagógico, mas sem propiciar o enriquecimento ilícito da vítima e 

com fulcro nas especificidades de cada caso.” (TJMG. Proc. n. 

10694100049428001. 10ª Câmara Cível. Relator CABRAL DA SILVA. 

Julgado em 11-8-2015). “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO INDEVIDA - SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO - Autor que sofreu ação de busca e 

apreensão de veículo mesmo estando com todas as parcelas do 

financiamento contraído junto ao réu pagas Fatos que extrapolam meros 

aborrecimentos Danos morais indenizáveis - Redução do valor da 

indenização de R$ 22.500,00 para R$ 15.000,00 em atendimento aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente 

provido.” (TJSP. Proc. n. 0024086-76.2010.8.26.0554. 11ª Câmara de 

Direito Privado. Relator MARINO NETO. Julgado em 10-4-2014). Posto isso, 

passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a título de 

danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema 

jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais 

autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do banco 

reclamado, instituição financeira de grande porte, entendo que a fixação 

do quantum indenizatório no equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é 

o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, o prejuízo 

moral que o fato acarretou ao reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda 

perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu 

resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade. Ante 

o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 
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JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

CONDENAR o banco reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da 

data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de 

juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) até o 

efetivo pagamento; 2) JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 

316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 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: 1002041-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO WILILIAN DE PAULO DAMS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA (ADVOGADO(A))

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002041-87.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ADRIANO WILILIAN DE PAULO 

DAMS REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Decido a 

lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra autora, 

ADRIANO WILILIAN DE PAULO DAMS, que adquiriu passagens aéreas 

para viagem atinente ao trecho de Cuiabá/MT à São Paulo/SP, e com 

retorno previsto para dia 20.03.2018. Por motivos alheios a sua vontade o 

reclamante não conseguiu embarcar com destino a São Paulo, tendo que 

adquirir outra passagem aérea. Relata que na data de retorno o voo 

agendado tinha sido cancelado, sendo acordado com a reclamada outro 

horário, contudo, chegando no aeroporto, não conseguiu fazer o chek in. 

Em contato com a atendente da reclamada foi informado que, como não 

tinha embarcado no voo de ida sua passagem de volta foi 

automaticamente cancelado. Requer: a) a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais e materiais. A reclamada, 

GOL LINHAS AÉREAS S/A alega que o motivo pelo qual houve o 

cancelamento dos bilhetes é exclusivamente em razão do atraso da parte 

autora, pois não compareceu ao embarque no horário previsto na comarca 

de Cuiabá/MT. Afirma que não há ilegalidade na conduta. Pugna pela 

improcedência da demanda. Em impugnação, a reclamante reforça o 

alegado na inicial. Claramente aplicável ao caso em apreço as regras do 

Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de típica relação de 

consumo. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, 

devendo reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da 

má prestação do serviço oferecido e somente pode ser afastada com a 

comprovação da existência de alguma excludente, nos termos do artigo 14 

do CDC. Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é considerado defeituoso 

pela adoção de novas técnicas. § 3º O fornecedor de serviços só não 

será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) 

Verifica-se no presente caso total desrespeito da reclamada perante o 

reclamante, pois cancelou passagens de retorno de forma totalmente 

unilateral e sem aviso. Verifica-se nos documentos acostados na inicial 

que a reclamada reservou novo horário de voo para o retorno a 

Cuiabá/MT, inclusive com envio de localizador. É inegável que o incidente 

extrapolou o mero aborrecimento, dando-lhe o direito à indenização. 

Certamente tais situações fogem à normalidade e trazem danos aos 

passageiros. Por tudo isto, os transtornos experimentados pela parte 

autora que, repiso, decorreram da falha da empresa na prestação de 

atendimento adequado ao passageiro, gerou falha na prestação dos 

serviços. Quantificar a indenização por dano moral é uma das tarefas de 

maior complexidade, vez que não há parâmetros tarifários definidos em lei, 

cabendo ao julgador sempre atento às peculiaridades do fatos e às 

condições das partes fixar tal valor. O dano moral, segundo YUSSEF SAID 

CAHALI, in Dano Moral, 2ª ed., p.175 “desempenha uma função tríplice: 

reparar, punir, admoestar ou prevenir.” Assim, para a fixação do quantum 

devem ser levados em consideração além destes fatores, outros, tais 

como: as condições econômicas do ofensor, do ofendido e a extensão do 

dano. Considerando tais fatores, entendo justo e adequado fixar a 

indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

que deverá ser acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros de 

mora de 1% ao mês a contar da data da citação. Quanto ao dano moral, 

ficou provado que o reclamante teve gastos na compra de passagens 

aéreas para seu retorno até Cuiabá/MT, devido a falha na prestação de 

serviços da reclamada, havendo a necessidade de seu reembolso. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

CONDENAR a título de danos materiais o pagamento no valor de danos 

materiais, no valor total de R$ 679,43 (seiscentos e setenta e nove reais e 

quarenta e três centavos); e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título 

de danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada 

reclamante, a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação 

desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar 

da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código 

de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença, na forma 

do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011309-51.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

GAMA PNEUS E PECAS PARA CAMINHOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCELINO FERREIRA GIL (EXECUTADO)

 

Processo: 8011309-51.2015.8.11.0040 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. 15919408, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 18 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001962-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE TOLEDO ZUBER (EXECUTADO)

 

Processo: 1001962-45.2017.8.11.0040 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. 15426189, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 18 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000630-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DA ROSA ZAGO (EXECUTADO)
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Processo: 1000630-09.2018.8.11.0040 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. 13914601, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 18 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010635-10.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

LUCIANA FELISBERTO STUMM 04781140106 (EXEQUENTE)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORGANCONTÁBIL RIBEIRO ? ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE 

(EXECUTADO)

DEOGENES RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Processo: 8010635-10.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 16006802, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 18 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001027-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARTEMIO JUNIOR FABIAN (REQUERENTE)

DANIEL HENRIQUE DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS FARIAS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 19 de 

DEZEMBRO de 2018, às 09:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003794-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DORISMAR FIGUEIREDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo: 1003794-16.2017.8.11.0040 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 certidão 

de ID. 14094192, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 18 de outubro de 

2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001088-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANDRE GARCIA SALES (REQUERENTE)

RAFAEL ESTEVES STELLATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZADA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME (REQUERIDO)

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

JULIANO NICOLAU DE CASTRO (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1001088-60.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

BACENJUD e RENAJUD, bem como para se manifestar e ditar os rumos da 

Execução, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 18 de outubro de 2018. 

Elite Capitanio,Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001678-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

DONIZETE APARECIDO MENDULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ FONSECA FELICE BRASIL (ADVOGADO(A))

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001678-03.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DONIZETE APARECIDO 

MENDULA REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA Trata-se de ação proposta por DONIZETE 

APARECIDO MENDULA em face de TRICARD SERVICOS DE 

INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA, em que pretende: a) a 

declaração de inexistência de débito e b) a condenação da reclamada a 

pagar indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em 

síntese, que constatou a existência de registro negativo perante cadastro 

de restrição ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte 

reclamada no valor de R$ 705,41 (setecentos e cinco reais e quarenta e 

um centavos). Alega que, apesar de todas as tentativas de resolver de 

forma administrativa não teve êxito. Postulou pela declaração de 

inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. A 

empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois, 

o reclamante realizou a contratação de duas propostas de cartão de 

crédito. Afirma que após a contratação o reclamante efetuou diversas 

compras e pagamentos, contudo, restando ausência de pagamentos. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 

reclamação. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não 

há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil) Quanto ao pedido para a inversão do ônus 

da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência do 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Nessa toada, tenho que a parte reclamada 

logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, pois comprovou, de 

forma adequada, a existência de relação contratual com a parte 

reclamante que ensejou a cobrança impugnada. Conforme apresentado 

em contestação e no documento de ID 14875814, ficou demonstrado que o 

reclamante contratou os serviços ofertados pela reclamada. Além de 

provar a assinatura de contrato, foi juntado demonstrações de diversas 

compras realizadas pelo reclamante, conforme ID 14875825 e 14875841. 

Desse modo, provada a existência de relação negocial e a prestação de 

serviços contratados, a cobrança impugnada revela-se legítima, não 

havendo falar em ato ilícito ensejador das reparações pretendidas. Logo, 

não há que se falar em ilícito a ser indenizado. A despeito de a conduta da 

parte reclamante flertar com a litigância de má-fé, entendo que não há 

como se concluir seguramente nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz 

leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, bem assim para 

JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso 

I, ambos do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de 

custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 

55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 
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sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001658-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

EVANICE PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1001658-12.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante(advogado) no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca do comprovante de 

deposito judicial juntado no ID. 15911523, requerendo o que de direito. 

Sorriso/MT, 18 de Outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001492-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ERISVALDO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

 

SECRETARIA DA VARA ESPECIALIZADA DO PROCESSO Nº 

1001492-77.2018.8.11.0040 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 comprovante de deposito judicial juntado no ID. 

15918659/15918656. Sorriso/MT, 18 de Outubro de 2018. Elite Capitanio, 

Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010417-16.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORIPES GASPAROTO CALIL (EXECUTADO)

 

Processo: 8010417-16.2013.8.11.0040 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. 15429714, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 18 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004932-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO (REQUERENTE)

ALESSANDRA LUCIA ORO DE OLIVEIRA SOUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1004932-18.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LUIS EDUARDO COUTO DE 

OLIVEIRA SOUTO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. 

Converto o julgamento em diligência e, para tanto, determino a intimação do 

requerido para que junte aos autos, no prazo de 30 dias, o processo 

administrativo, objeto da discussão dos presentes autos, sob pena de 

julgamento do feito no estado em que se encontra, com presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor. Após, manifeste-se o autor e, 

na sequência, conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010918-96.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBES LOUREIRO HARTCKOPF (EXECUTADO)

 

Processo: 8010918-96.2015.8.11.0040 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. 14289403, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 18 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010797-05.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK (ADVOGADO(A))

DANIEL HENRIQUE DE MELO (ADVOGADO(A))

GESSO FORTE HOME DESIGNER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO BATISTA CARDOSO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 8010797-05.2014.8.11.0040 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 para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

BACENJUD e RENAJUD, bem como para se manifestar e ditar os rumos da 

Execução, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 18 de outubro de 2018. 

Elite Capitanio,Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002116-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

GISELE TONDATTO GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

LUCIANA GOULART PENTEADO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002116-29.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GISELE TONDATTO GARCIA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Decido a lide, com dispensa do 

relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra autora, GISELE TONDATTO 

GARCIA, que adquiriu passagens aéreas para viagem atinente ao trecho 

de Sorriso/MT à São José do Rio Preto/SP, com escala em Cuiabá/MT e em 

Campinas/SP, alega que seu voo foi cancelado e que teve que ir de ônibus 

até a comarca de Cuiabá, sendo que, devido a este procedimento, perdeu 

sua conexão de voo e compromissos. Relata que em seu retorno notou 

que sua bagagem foi violada e teve roubados alguns pertences, que a 

empresa entrou em contato tentando algum acordo, contudo, ofertando 

valor irrisório. Requer: a) a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais e materiais. A reclamada, AZUL LINHAS 

AÉREAS BRASILEIRAS S/A alega que o voo foi cancelado em virtude de 

condições meteorológicas desfavoráveis para pouso em Cuiabá/MT, e o 

mesmo foi realocado no próximo voo disponível, qual seja, no dia seguinte. 

Afirma que cumpriu todas as disposições do Código Consumerista, ao 

fornecer todas as informações necessárias bem como acomodação em 

voo, transporte para hotel e hospedagem. Pugna pela improcedência da 

demanda. Em impugnação, a reclamante reforça o alegado na inicial. 

Claramente aplicável ao caso em apreço as regras do Código de Defesa 

do Consumidor, por tratar-se de típica relação de consumo. A 

responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, devendo reparar 

eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do 
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serviço oferecido e somente pode ser afastada com a comprovação da 

existência de alguma excludente, nos termos do artigo 14 do CDC. Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) Não ficou demonstrado que o 

voo foi cancelado motivo de força maior - condições meteorológicas 

desfavoráveis para pouso em Cuiabá/MT -, diante de tal fato a empresa 

realizou o transporte terrestre dos passageiros, ofertou voucher 

alimentação, hospedagem e embarque em outro voo. (id 15279362). 

Mesmo diante da assistência prestada, a reclamada simplesmente alegou 

um motivo para o cancelamento, não havendo juntada de nenhum 

documento que comprove o alegado. Mesmo transportando os 

passageiros por ônibus, a reclamada teve maiores desgaste e perca de 

compromissos. Em relação aos objetos que foram furtados, foram 

comprovados os valores dos mesmos (id 12910344) e sua reclamação 

perante a reclamada, inclusive com boletim de ocorrência (id 12910395). 

Por outro lado, a reclamada não demonstra nenhum documento que 

comprove que realizou qualquer ressarcimento ou prestação de qualquer 

assistência. É inegável que o incidente extrapolou o mero aborrecimento, 

dando-lhe o direito à indenização. Certamente tais situações fogem à 

normalidade e trazem danos aos passageiros. Por tudo isto, os 

transtornos experimentados pela parte autora que, repiso, decorreram da 

falha da empresa na prestação de atendimento adequado ao passageiro, 

gerou falha na prestação dos serviços. Quantificar a indenização por 

dano moral é uma das tarefas de maior complexidade, vez que não há 

parâmetros tarifários definidos em lei, cabendo ao julgador sempre atento 

às peculiaridades do fatos e às condições das partes fixar tal valor. O 

dano moral, segundo YUSSEF SAID CAHALI, in Dano Moral, 2ª ed., p.175 

“desempenha uma função tríplice: reparar, punir, admoestar ou prevenir.” 

Assim, para a fixação do quantum devem ser levados em consideração 

além destes fatores, outros, tais como: as condições econômicas do 

ofensor, do ofendido e a extensão do dano. Considerando tais fatores, 

entendo justo e adequado fixar a indenização por danos morais em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) para cada reclamante, quantia que deverá ser 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês 

a contar da data da citação. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento 

projeto de sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para o fim de: 1) CONDENAR a título de danos 

materiais o pagamento no valor de danos materiais, no valor total de R$ 

2.145,00 (dois mil, cento e quarenta e cinco reais); e 2) CONDENAR o 

reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), para cada reclamante, a ser atualizado pelo INPC a contar da 

data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de 

juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento 

de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c 

art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, 

do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001309-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALANE DOS SANTOS BEZERRA (EXECUTADO)

 

Processo: 1001309-09.2018.8.11.0040 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. 15539267, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 18 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-45.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDENCLASS CLASSIFICADOS DE NEGOCIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1000658-45.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos do processo, diante do decurso do 

prazo de suspensão. Sorriso/MT, 18 de outubro de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001939-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA (ADVOGADO(A))

SERGIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001939-65.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SERGIO PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Trata-se de ação proposta por 

SERGIO PEREIRA DA SILVA em face de BANCO DO BRASIL S/A., em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito e b) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. O mesmo não reconhece a dívida 

pois jamais firmou qualquer contrato com a reclamada. Em busca de 

esclarecimentos, alega que a reclamada abriu conta bancária na comarca 

de Açailândia/MA, inclusive autorizando empréstimos e emissão de 

cheques Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como 

pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada. A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, 

sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de 

contratação por parte da reclamante e seu inadimplemento, hipótese que 

autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Alega 

que não houve busca do reclamante para tentar resolver de forma 

administrativa, não originando danos morais. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Em impugnação, o 

reclamante reforça o alegado na inicial. É o relatório. A lide comporta 

julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras 

provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) Quanto ao 

pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar 

que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Clarividente 

que a reclamada não realizou as verificações mínimas sobre autenticidade 

dos documentos apresentados no momento da abertura da compra, tal 

negligência gerou sérios transtornos para o reclamante, e não um simples 

mero aborrecimento. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte 

reclamada a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) 
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tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese. 

Quanto ao dano moral. De início, importa frisar que incide sobre a 

instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do 

evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do 

que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que 

assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

de serviços não contratados pelo reclamante, inclusive com a inscrição do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA 

HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À 

RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Destaca-se, por 

oportuno, que o reclamado assume o risco do empreendimento, devendo 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Restando comprovado também que não houve culpa da parte reclamante 

quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição 

reclamada a incumbência de adotar as cautelas necessárias a tanto. 

Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a 

título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o 

sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência 

mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor da ofensa, 

revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência dos débitos impugnado, providenciando a 

respectiva exclusão dos cheques de nº 850007, 850009, 850012, 850015 

e 850016, retirando os dados do reclamante do Cadastro de Cheques sem 

Fundo; 2) DECLARAR o encerramento da conta corrente nº 47759-1, da 

agência nº 1311-0, Município de Açailândia/MA; e 3) CONDENAR o 

reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da 

data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código 

de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença, na forma 

do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002397-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

PAULO JOSE DE RIBAMAR LOPES (REQUERENTE)

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1002397-82.2018.8.11.0040. REQUERENTE: PAULO 

JOSE DE RIBAMAR LOPES REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Trata-se de 

reclamação proposta por PAULO JOSE DE RIBAMAR LOPES em face ITAU 

UNIBANCO 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. Alega a parte reclamante, em 

síntese, que constatou a existência de registro negativo perante cadastro 

de restrição ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte 

reclamada no valor de R$ 888,24 (oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e 

quatro centavos), contrato 000000303114730. Informa que não reconhece 

o débito. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como 

pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando que a cobrança é legitima, pois, o reclamante assinou contrato 

de arrendamento mercantil, objetivando adquirir o veículo Yamaha 

CRYPTON 115/ED, Placa NPE9653, Chassi 9C6KE1400B0016780. 

Demonstra que o reclamante assinou contrato e, inclusive, efetuando 

diversos pagamentos pagamentos. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. A lide comporta 

julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras 

provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. 

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 
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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 o reclamante, 

ao contrário do afirmado na inicial, efetuou a contratação dos serviços da 

reclamada (id 15559891), assinando contrato para financiamento de uma 

motocicleta. Ficou demonstrado que o reclamante efetuou o pagamento de 

vinte e uma parcelas, contudo, ficou inadimplente em diversas outras. A 

alegação do reclamante, de desconhecer o contrato que gerou a 

anotação, fica impossibilitado diante de tantos pagamentos realizados pelo 

mesmo. 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 10% 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 Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do juiz leigo, na forma do art. 40, 

da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002397-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

PAULO JOSE DE RIBAMAR LOPES (REQUERENTE)

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1002397-82.2018.8.11.0040. REQUERENTE: PAULO 

JOSE DE RIBAMAR LOPES REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Trata-se de 

reclamação proposta por PAULO JOSE DE RIBAMAR LOPES em face ITAU 

UNIBANCO 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. Alega a parte reclamante, em 

síntese, que constatou a existência de registro negativo perante cadastro 

de restrição ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte 

reclamada no valor de R$ 888,24 (oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e 

quatro centavos), contrato 000000303114730. Informa que não reconhece 

o débito. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como 

pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando que a cobrança é legitima, pois, o reclamante assinou contrato 

de arrendamento mercantil, objetivando adquirir o veículo Yamaha 

CRYPTON 115/ED, Placa NPE9653, Chassi 9C6KE1400B0016780. 

Demonstra que o reclamante assinou contrato e, inclusive, efetuando 

diversos pagamentos pagamentos. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. A lide comporta 

julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras 

provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. 

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 o reclamante, 

ao contrário do afirmado na inicial, efetuou a contratação dos serviços da 

reclamada (id 15559891), assinando contrato para financiamento de uma 

motocicleta. Ficou demonstrado que o reclamante efetuou o pagamento de 

vinte e uma parcelas, contudo, ficou inadimplente em diversas outras. A 

alegação do reclamante, de desconhecer o contrato que gerou a 

anotação, fica impossibilitado diante de tantos pagamentos realizados pelo 

mesmo. 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 10% 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 Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do juiz leigo, na forma do art. 40, 

da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001687-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ MAIA (REQUERENTE)

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1001687-62.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

BEATRIZ MAIA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Trata-se de ação 

proposta por BEATRIZ MAIA em face BANCO DO BRASIL/SA, em que 

pretende: a) declaração de inexistência de débito e b) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que foi realizar a matrícula em uma academia, 

contudo sem êxito, pois seus dados estavam negativados pela reclamada. 

Em consulta no SPC/SERASA, foi constatado uma suposta dívida, desde 

10/09/2017, estabelecida sob o n.º do contrato: 0000000000041120, no 

VALOR de 66.189,37 (sessenta e seis mil, cento e oitenta e nove reais e 

trinta e sete centavos). Afirma desconhecer o débito, pois nunca assinou 

nenhum tipo de contrato junto a reclamada. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando que a cobrança é legitima, pois, a reclamante realizou a 

contratação dos serviços ofertados pela empresa, FIES. Diante do não 

pagamento do débito, como não poderia deixar de ser, a Reclamante foi 

regularmente inscrita em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Não foi 

apresentado impugnação. É o relatório. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil). Quanto ao pedido 

para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Nessa toada, tenho 

que a parte reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, 

pois comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual 

com a parte reclamante que ensejou a cobrança impugnada. (id 14833389) 

Conforme apresentado em contestação, ficou demonstrado que a 

reclamante realizou a contratação do FIES junta a reclamada. Por outro 

lado, a reclamante não juntou nenhum documento que comprove os 

pagamentos das parcelas. Desse modo, provada a existência de relação 

negocial e a prestação de serviços contratados, a cobrança impugnada 

revela-se legítima, não havendo falar em ato ilícito ensejador das 

reparações pretendidas. Logo, não há que se falar em ilícito a ser 

indenizado. A despeito de a conduta da parte reclamante flertar com a 

litigância de má-fé, entendo que não há como se concluir seguramente 

nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, bem assim para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos 

etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 

40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001697-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO (ADVOGADO(A))

SILVIO APARECIDO BIANCHINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELSON GASPARINI JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUCIANA DE ASSIS MOURA (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

ALEXANDRE PASQUALI PARISE (ADVOGADO(A))

GUSTAVO PASQUALI PARISE (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001697-09.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SILVIO 

APARECIDO BIANCHINI REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Trata-se de reclamação proposta por 

SILVIO APARECIDO BIANCHINI em face de BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em que pretende devoluções de 

valores referentes a despesas administrativas e juros excessivos. O 

Requerente contraiu financiamento com o banco Requerido no valor de 

R$24.557,38 (vinte e quatro mil quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta 

e oito centavos), na intenção de adquirir um automóvel CHEVROLET 

ASTRA HATCH ADVANTAGE 2.0, 8V (FLEXP.140CV), AUTOMÁTICO, 4 

PORTAS, ANO DE MODELO 2011, NP8562, na cor prata, chassi de nº 

9BGTR48J0BB281057, avaliado em R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). 

Alega que assumiu prestação excessivamente onerosa, tendo em vista a 

fixação de encargos abusivos, consubstanciados em juros, multas e 

taxas de grande monta. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação. No mérito, argumenta a inexistência de ato ilícito, 

tendo em vista que a contratação se deu de forma regular, defendendo a 

legalidade dos encargos e das tarifas bancárias cobrados. Afirma que a 

reclamante teve pleno acesso ao contrato no momento da contratação. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. 

Audiência de conciliação restou infrutífera. É o relatório. A parte 

reclamante sustenta, com todas as suas forças, a cobrança de encargos 

abusivos no contrato. De outro lado, a reclamada sustenta a inexistência 

de ilegalidade e abusividade. Pois bem. No caso, percebe-se que o 

deslinde da questão está atrelado em saber se os encargos fixados no 

aludido contrato de financiamento são ou não abusivos, a depender, 

portanto, de prova pericial complexa (perícia contábil), que foge da alçada 

dos Juizados Especiais Cíveis, por não se harmonizar com os seus 

princípios norteadores, notadamente aqueles explicitados na Lei n. 

9.099/95. Nesse sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior: "A prova 

técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato 

controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos 

moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz 

será convocado para a audiência, onde prestará as informações 

solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível 

solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em 

audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será 

encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as 

partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados 

Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a 

compor 'causas cíveis de menor complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). 

[sem destaque no original] A jurisprudência também é unânime nesse 

sentido. Confira-se: “CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE 

JUROS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ACOLHIDA, EM FACE DA 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. PROCESSO EXTINTO. Cuidando-se de ação 

revisional de juros bancários, onde necessária a produção de prova 

pericial, para aferição da invocada abusividade na cobrança de encargos, 

não há lugar para ajuizamento da demanda perante o JEC. RECURSO 

IMPROVIDO.” (TJRS. Proc. n. 71001505882. Segunda Turma Recursal 

Cível. Relator Clovis Moacyr Mattana Ramos. Julgado em 05-12-2007. 

Publicado em 13-12-2007). “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. 

CORRETA A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO 

EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA 

PARA O DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Relator IRAN DE LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 
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substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da lei 9099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo SUBSTITUO 

O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 

9.099/95, nos seguintes termos: Em que pese o projeto de sentença partir 

da premissa de que há necessidade de prova pericial, certo é que, in 

casu, a questão é eminentemente de direito. Ademais, deve ser registrado 

que a matéria controvertida neste feito é objeto de afetação junto ao STJ 

no REsp 1578526/SP, no qual 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 REsp 1578526/SP, 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001697-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO (ADVOGADO(A))

SILVIO APARECIDO BIANCHINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELSON GASPARINI JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUCIANA DE ASSIS MOURA (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

ALEXANDRE PASQUALI PARISE (ADVOGADO(A))

GUSTAVO PASQUALI PARISE (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001697-09.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SILVIO 

APARECIDO BIANCHINI REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Trata-se de reclamação proposta por 

SILVIO APARECIDO BIANCHINI em face de BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em que pretende devoluções de 

valores referentes a despesas administrativas e juros excessivos. O 

Requerente contraiu financiamento com o banco Requerido no valor de 

R$24.557,38 (vinte e quatro mil quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta 

e oito centavos), na intenção de adquirir um automóvel CHEVROLET 

ASTRA HATCH ADVANTAGE 2.0, 8V (FLEXP.140CV), AUTOMÁTICO, 4 

PORTAS, ANO DE MODELO 2011, NP8562, na cor prata, chassi de nº 

9BGTR48J0BB281057, avaliado em R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). 

Alega que assumiu prestação excessivamente onerosa, tendo em vista a 

fixação de encargos abusivos, consubstanciados em juros, multas e 

taxas de grande monta. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação. No mérito, argumenta a inexistência de ato ilícito, 

tendo em vista que a contratação se deu de forma regular, defendendo a 

legalidade dos encargos e das tarifas bancárias cobrados. Afirma que a 

reclamante teve pleno acesso ao contrato no momento da contratação. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. 

Audiência de conciliação restou infrutífera. É o relatório. A parte 

reclamante sustenta, com todas as suas forças, a cobrança de encargos 

abusivos no contrato. De outro lado, a reclamada sustenta a inexistência 

de ilegalidade e abusividade. Pois bem. No caso, percebe-se que o 

deslinde da questão está atrelado em saber se os encargos fixados no 

aludido contrato de financiamento são ou não abusivos, a depender, 

portanto, de prova pericial complexa (perícia contábil), que foge da alçada 

dos Juizados Especiais Cíveis, por não se harmonizar com os seus 

princípios norteadores, notadamente aqueles explicitados na Lei n. 

9.099/95. Nesse sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior: "A prova 

técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato 

controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos 

moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz 

será convocado para a audiência, onde prestará as informações 

solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível 

solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em 

audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será 

encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as 

partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados 

Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a 

compor 'causas cíveis de menor complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). 

[sem destaque no original] A jurisprudência também é unânime nesse 

sentido. Confira-se: “CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE 

JUROS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ACOLHIDA, EM FACE DA 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. PROCESSO EXTINTO. Cuidando-se de ação 

revisional de juros bancários, onde necessária a produção de prova 

pericial, para aferição da invocada abusividade na cobrança de encargos, 

não há lugar para ajuizamento da demanda perante o JEC. RECURSO 

IMPROVIDO.” (TJRS. Proc. n. 71001505882. Segunda Turma Recursal 

Cível. Relator Clovis Moacyr Mattana Ramos. Julgado em 05-12-2007. 

Publicado em 13-12-2007). “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. 

CORRETA A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO 

EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA 

PARA O DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Relator IRAN DE LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da lei 9099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo SUBSTITUO 

O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 

9.099/95, nos seguintes termos: Em que pese o projeto de sentença partir 

da premissa de que há necessidade de prova pericial, certo é que, in 

casu, a questão é eminentemente de direito. Ademais, deve ser registrado 

que a matéria controvertida neste feito é objeto de afetação junto ao STJ 

no REsp 1578526/SP, no qual 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 REsp 1578526/SP, 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001697-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO (ADVOGADO(A))

SILVIO APARECIDO BIANCHINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELSON GASPARINI JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUCIANA DE ASSIS MOURA (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

ALEXANDRE PASQUALI PARISE (ADVOGADO(A))

GUSTAVO PASQUALI PARISE (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001697-09.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SILVIO 

APARECIDO BIANCHINI REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Trata-se de reclamação proposta por 

SILVIO APARECIDO BIANCHINI em face de BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em que pretende devoluções de 

valores referentes a despesas administrativas e juros excessivos. O 

Requerente contraiu financiamento com o banco Requerido no valor de 

R$24.557,38 (vinte e quatro mil quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta 

e oito centavos), na intenção de adquirir um automóvel CHEVROLET 

ASTRA HATCH ADVANTAGE 2.0, 8V (FLEXP.140CV), AUTOMÁTICO, 4 

PORTAS, ANO DE MODELO 2011, NP8562, na cor prata, chassi de nº 

9BGTR48J0BB281057, avaliado em R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). 

Alega que assumiu prestação excessivamente onerosa, tendo em vista a 

fixação de encargos abusivos, consubstanciados em juros, multas e 

taxas de grande monta. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação. No mérito, argumenta a inexistência de ato ilícito, 

tendo em vista que a contratação se deu de forma regular, defendendo a 

legalidade dos encargos e das tarifas bancárias cobrados. Afirma que a 

reclamante teve pleno acesso ao contrato no momento da contratação. 
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Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. 

Audiência de conciliação restou infrutífera. É o relatório. A parte 

reclamante sustenta, com todas as suas forças, a cobrança de encargos 

abusivos no contrato. De outro lado, a reclamada sustenta a inexistência 

de ilegalidade e abusividade. Pois bem. No caso, percebe-se que o 

deslinde da questão está atrelado em saber se os encargos fixados no 

aludido contrato de financiamento são ou não abusivos, a depender, 

portanto, de prova pericial complexa (perícia contábil), que foge da alçada 

dos Juizados Especiais Cíveis, por não se harmonizar com os seus 

princípios norteadores, notadamente aqueles explicitados na Lei n. 

9.099/95. Nesse sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior: "A prova 

técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato 

controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos 

moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz 

será convocado para a audiência, onde prestará as informações 

solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível 

solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em 

audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será 

encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as 

partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados 

Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a 

compor 'causas cíveis de menor complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). 

[sem destaque no original] A jurisprudência também é unânime nesse 

sentido. Confira-se: “CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE 

JUROS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ACOLHIDA, EM FACE DA 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. PROCESSO EXTINTO. Cuidando-se de ação 

revisional de juros bancários, onde necessária a produção de prova 

pericial, para aferição da invocada abusividade na cobrança de encargos, 

não há lugar para ajuizamento da demanda perante o JEC. RECURSO 

IMPROVIDO.” (TJRS. Proc. n. 71001505882. Segunda Turma Recursal 

Cível. Relator Clovis Moacyr Mattana Ramos. Julgado em 05-12-2007. 

Publicado em 13-12-2007). “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. 

CORRETA A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO 

EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA 

PARA O DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Relator IRAN DE LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da lei 9099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo SUBSTITUO 

O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 

9.099/95, nos seguintes termos: Em que pese o projeto de sentença partir 

da premissa de que há necessidade de prova pericial, certo é que, in 

casu, a questão é eminentemente de direito. Ademais, deve ser registrado 

que a matéria controvertida neste feito é objeto de afetação junto ao STJ 

no REsp 1578526/SP, no qual 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 REsp 1578526/SP, 

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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010362-65.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

CARLA LAGEMANN (ADVOGADO(A))

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010362-65.2013.8.11.0040. REQUERENTE: VANUZA SAGAIS 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Intime-se a parte 

autora acerca da emissão das faturas pela parte requerida. Na sequência, 

arquive-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010338-66.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS (EXEQUENTE)

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE MOTO TAXI DE SORRISO (EXECUTADO)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010338-66.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: VANUZA SAGAIS 

EXECUTADO: ASSOCIACAO DE MOTO TAXI DE SORRISO Vistos etc. 

Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos autos à 

conta bancária indicada pelo exequente. No mais, aguarde-se o 

pagamento das demais parcelas pela parte executada. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010850-88.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA IZALDINO CERAVOLO (REQUERENTE)

IONARA SANTOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA (ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010850-88.2011.8.11.0040. REQUERENTE: BRUNA IZALDINO CERAVOLO 

REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos etc. Homologo o cálculo apresentado pela 

parte executada no Num. 15569765, ante a concordância da parte 

exequente (Num. 15995346). Comprovado o pagamento dos valores pela 

parte executada, o que deverá ser certificado, proceda-se com o 

levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Após, arquivem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001652-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON SILVA DE ASSIS (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: nº 1001652-05.2018.8.11.0040 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.15754360, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 18 de Outubro 

de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO
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Processo Número: 1005682-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (REQUERENTE)

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1005682-20.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

FERNANDO PARMA TIMIDATI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação proposta por 

FERNANDO PARMA TIMIDATI em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito; c) a condenação da reclamada a pagar indenização 

por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou em 

sua fatura cobrança de valores referente a parcelamento de dívida, que 

ao entrar em contato com a Reclamada foi surpreendido com a 

confirmação de que a empresa realizou tal parcelamento por conta 

própria. Aduz, porém, que não possui qualquer dívida apta a ser 

parcelada. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como 

pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e seu 

inadimplemento. Alega que o Reclamante possuía débitos com a empresa e 

que o mesmo solicitou parcelamento da dívida. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Impugnação à 

contestação, em síntese, a parte reclamante rechaça todas as alegações 

do banco reclamado, pugnando pela procedência dos pedidos contidos na 

inicial. É o relatório. Quanto à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, 

notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se 

em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem 

como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma 

legal, conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no 

mercado serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual 

está caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. 

Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição de grande porte, situação de onde emerge a 

necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem. No que diz 

com o mérito, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 

medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. 

Apesar de ter alegado na contestação, não houve juntada de qualquer 

contrato ou documento que comprove a solicitação de parcelamento de 

suposta dívida assinado pela Reclamante. Quanto ao dano moral. De início, 

importa frisar que incide sobre a instituição a responsabilidade civil 

objetiva pelo dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a 

existência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC. No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em parcelamento de débito não contratado pelo 

reclamante, pois o valor discutido já estava devidamente quitado, 

conforme ID 10596210. Contudo, não verifico situação que seja 

motivadora para indenização por danos morais. Ressalta-se que a 

empresa reclamada não efetuou o corte de energia elétrica e não 

negativou os dados do reclamante perante os órgãos de proteção ao 

crédito. 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 DECLARAR inexistente o débito 

cobrado pelas parcelas, suspendendo de imediato a cobrança. JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 

do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005682-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (REQUERENTE)

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1005682-20.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

FERNANDO PARMA TIMIDATI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação proposta por 

FERNANDO PARMA TIMIDATI em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito; c) a condenação da reclamada a pagar indenização 

por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou em 

sua fatura cobrança de valores referente a parcelamento de dívida, que 

ao entrar em contato com a Reclamada foi surpreendido com a 

confirmação de que a empresa realizou tal parcelamento por conta 

própria. Aduz, porém, que não possui qualquer dívida apta a ser 

parcelada. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como 

pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e seu 

inadimplemento. Alega que o Reclamante possuía débitos com a empresa e 

que o mesmo solicitou parcelamento da dívida. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Impugnação à 

contestação, em síntese, a parte reclamante rechaça todas as alegações 

do banco reclamado, pugnando pela procedência dos pedidos contidos na 

inicial. É o relatório. Quanto à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, 

notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se 

em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem 

como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma 

legal, conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no 

mercado serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual 

está caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. 

Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição de grande porte, situação de onde emerge a 

necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem. No que diz 

com o mérito, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 

medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. 

Apesar de ter alegado na contestação, não houve juntada de qualquer 

contrato ou documento que comprove a solicitação de parcelamento de 

suposta dívida assinado pela Reclamante. Quanto ao dano moral. De início, 

importa frisar que incide sobre a instituição a responsabilidade civil 

objetiva pelo dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a 

existência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC. No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em parcelamento de débito não contratado pelo 

reclamante, pois o valor discutido já estava devidamente quitado, 

conforme ID 10596210. Contudo, não verifico situação que seja 

motivadora para indenização por danos morais. Ressalta-se que a 

empresa reclamada não efetuou o corte de energia elétrica e não 

negativou os dados do reclamante perante os órgãos de proteção ao 

crédito. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença no 

sentido de, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 
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formulados na inicial, para o fim de DECLARAR inexistente o débito 

cobrado pelas parcelas, suspendendo de imediato a cobrança. JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 

do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010331-79.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA MARCIA NONATO (EXECUTADO)

 

Processo: 8010331-79.2012.8.11.0040 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 do processo, considerando a penhora 

realizada (ID. 15678248). Sorriso/MT, 18 de outubro de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação 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:

NILSON JACOB FERREIRA (ADVOGADO(A))

ILO POZZOBON (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. NILSON JACOB FERREIRA, inscrito na 

OAB/MT sob nº 9.845, 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: 1006261-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON JACOB FERREIRA (ADVOGADO(A))

ILO POZZOBON (EXECUTADO)

 

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 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.

Intimação 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:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN (ADVOGADO(A))

RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

 

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 
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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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000106-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA APARECIDA DE SOUZA DUPIN (EXECUTADO)

 

Processo: 1000106-12.2018.8.11.0040 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. 12677422, 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: 1004768-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL 

ILHABELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE MOLETA CONTE OAB - 659.828.270-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE DA CRUZ ALVES (EXECUTADO)

 

Processo: 1004768-53.2017.8.11.0040 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. 15742188, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 18 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001366-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY GUIMARAES DE SOUSA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (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. FILINTO CORRÊA DA COSTA JÚNIOR, 

inscrito na OAB/MT sob nº 11.264, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001366-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY GUIMARAES DE SOUSA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001366-27.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

WESLEY GUIMARAES DE SOUSA 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$727,56 com relação ao contrato 0271727284, 

incluída em 12/09/2016. 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. 

1001365-42.2018.8.11.0055, também em trâmite neste Juizado Especial, 

por verificar que ambos discutem a inexistência do mesmo negócio jurídico 

(contrato nº 0271727284, no valor de R$0,24), na forma do art. 55 do 

Código de Processo Civil. 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 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 
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22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. Consigno desde já que a condenação abrange ambos os 

processos que derivam do mesmo contrato (1001365-42.2018.8.11.0040 e 

1001366-27.2018.8.11.0040). Vale ressaltar que improcede o pedido de 

ressarcimento dos valores gastos com envio de notificação extrajudicial à 

requerida, visto que o envio se deu por mera liberalidade da parte autora. 

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 

0271727284, no valor de R$727,56 e R$0,24, 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004200-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA CAOVILLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1004200-37.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ANA 

CAROLINA CAOVILLA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A., KROTON 

EDUCACIONAL S/A Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 

9.099/95, art. 38). Inicialmente consigno que a lide comporta julgamento 

antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Alega a parte reclamante, em suma, 

que iniciou curso de Farmácia na instituição requerida no primeiro 

semestre de 2012. Afirma que sempre realizou os aditamentos, entretanto, 

ao tentar realizar o aditamento do último semestre (2016/2), foi informada 

que não seria possível, visto que não havia realizado o aditamento de 

2016/1. Afirma ser indevida a inscrição do seu CPF nos cadastros 

restritivos de crédito. Foi deferida a tutela de urgência para o fim de 

determinar a matrícula do reclamante e o desbloqueio do portal acadêmico, 

no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$500,00 por dia, bem como a 

inversão do ônus da prova. A requerida apresenta contestação afirmando 

que os débitos que a aluna possui com a universidade dizem respeito ao 

semestre de 2016/1, que não foi aditado corretamente. Com efeito, resta 

incontroverso que a reclamante frequentou o curso de Farmácia 

disponibilizado pela instituição reclamada. Pois bem, no caso de cobrança 

de débitos, cabe à parte requerida/credora comprovar a licitude da 

cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a legalidade da 

cobrança. Em primeiro lugar, não foi demonstrada a origem do débito de 

R$14.995,70, visto que conforme comprovou o aluno, possuía o mesmo 

financiamento total da mensalidade, sendo 100% pelo FIES. Ainda, vale 

ressaltar que a autora comprovou que realizou o aditamento (ID 9430013) 

do semestre que está sendo cobrado, de modo que se desincumbiu a 

mesma da prova que lhe cabia. Assim, eventual falha que possa ter 

ocorrido não pode ser atribuída à aluna, pois o documento citado 

demonstra, ainda, que a Universidade tinha ciência de tal aditamento, pois 

o aditamento está assinado por representante da Universidade. Por esse 

motivo, caso a Universidade não tenha recebido os valores da 

semestralidade 2016/1 deve cobrar diretamente do Fundo, não tendo sido 

demonstrada qualquer atitude da requerente que possa ter feito com que a 

ausência de repasse – se é que ela ocorreu – possa ser atribuída à 

autora. Assim, não há nos autos prova da legalidade do valor cobrado 

com relação ao semestre 2016/1, pois ausente prova concreta da 

legalidade do débito. Sendo assim, declaro ilegal a cobrança do valor de 

R$14.995,70, nos termos da fundamentação. Desta feita, evidenciada a 

conduta ilícita da reclamada, ao providenciar a inscrição por débito 

inexistente, o dano moral daí decorrente é o que se denomina dano moral 

“in re ipsa”, ou decorrente do ato ilícito em si, a dispensar prova 

específica, consoante tranquila orientação jurisprudencial: AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. 

RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE 

PROVA POR PARTE DA EMPRESA DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. 

MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No 

caso dos autos, a parte ré aduz que a inscrição do nome da autora no rol 

de inadimplentes é decorrente da contratação de serviços de telefonia em 

nome da mesma. Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento 

capaz de comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 
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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) No que tange à fixação do valor da reparação, é importante 

que se considere a condição da reclamada de uma das maiores 

instituições de ensino do País, enquanto que a reclamante é pessoa 

presumivelmente não abastada, considerando-se ter recebido o benefício 

de 100% do FIES. Pessoas dessa condição, usualmente, fazem grande 

questão de preservar o bom nome que ostentam, até mesmo porque o 

acesso a bens de consumo somente lhes é possível mediante 

parcelamento das compras. Embora seja essa a aparente postura da 

reclamante, passou pelo constrangimento de ter recusado o acesso ao 

crédito, fato que, não é difícil imaginar, lhe causou enorme frustração e 

constrangimento. Nesses termos, reputo adequado o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), suficiente para compensar a reclamante pela angústia 

experimentada, bem como para dissuadir a reclamada a repetir o ato ilícito, 

por meio da melhor administração de seus bancos de dados e sistemas 

administrativo e financeiro. Vale ressaltar que verifico pelo sistema do SPC 

a que este juízo possui acesso que embora a inscrição realizada tenha 

sido a primeira, possui a autora outra inscrição posterior, efetuada pelo 

Banco do Brasil, de modo que seu nome não é tão imaculado como 

salienta ser. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para o efeito de 

declarar a inexistência do débito impugnado, no valor de R$ 14.995,70, 

decorrente do contrato n. AG00000002974768, e condenar a reclamada 

ao pagamento em favor da reclamante, a título de danos morais, do valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data 

de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), qual seja, a 

data da inscrição indevida. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto 

à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 10 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001375-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN (ADVOGADO(A))

CAMILA DE ALMEIDA SIMON (REQUERENTE)

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

C&A MODAS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001375-86.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CAMILA DE ALMEIDA SIMON 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A, LOJAS AMERICANAS S.A., C&A 

MODAS LTDA Trata-se de ação proposta por CAMILA DE ALMEIDA SIMON 

em face de BANCO BRADESCARD S.A., LOJAS AMERICANAS S.A e C&A 

MODAS LTDA, em que pretende: a) a declaração de inexistência de débito 

e b) a condenação da reclamada a pagar indenização por danos morais. 

Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a existência de 

registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de 

inscrições providenciadas pelas reclamadas. A mesmo não reconhece as 

dívidas pois jamais firmou qualquer contrato com as reclamadas. Postulou 

pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos 

danos morais suportados. Audiência de conciliação realizada. A primeira 

reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de 

conduta ilícita. Alega que não houve busca do reclamante para tentar 

resolver de forma administrativa, não originando danos morais. Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. A 

terceira reclamada apresentou contestação. Em síntese, alega ilegitimidade 

passiva, que não houve busca do reclamante para tentar resolver de 

forma administrativa. Pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 

reclamação. A segunda reclamada apresentou contestação. 

Resumidamente, alega ilegitimidade passiva, que não houve busca do 

reclamante para tentar resolver de forma administrativa. Pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Em impugnação, o 

reclamante reforça o alegado na inicial. É o relatório. A lide comporta 

julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras 

provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil). Quanto a 

preliminar de ilegitimidade passiva da segunda e terceira reclamada, 

entendo que deve prosperar. A reclamante não juntou qualquer 

documento que comprove o envolvimento das duas empresas, 

restringindo-se somente em alegações de compra efetuadas. Verificando 

os registros no SPC, não foi constatado as duas reclamadas. Quanto ao 

pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar 

que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a primeira 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Clarividente 

que a reclamada não realizou as verificações mínimas sobre autenticidade 

dos documentos apresentados no momento da compra e não apresentou 

qualquer documento ou contrato que comprove a relação contratual entre 

as partes. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada 

a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese. Quanto ao dano 

moral. De início, importa frisar que incide sobre a instituição a 

responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do evento 

danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do que 

dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim 

dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos 

gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por 

terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

de serviços não contratados pelo reclamante, inclusive com a inscrição do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA 

HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À 

RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Destaca-se, por 

oportuno, que o reclamado assume o risco do empreendimento, devendo 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Restando comprovado também que não houve culpa da parte reclamante 

quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição 

reclamada a incumbência de adotar as cautelas necessárias a tanto. 

Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a 

título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o 

sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência 

mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 
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razoável e proporcional. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor da ofensa, 

revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência dos débitos impugnado, referente aos contratos 

4180530751987000 e 4282673468260000, bem como, a retirada definitiva 

dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 2) 

CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, 

do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010181-98.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

MELO COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANDRE GARCIA SALES (EXECUTADO)

RAFAEL ESTEVES STELLATO (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo: 

Número do Processo: 8010181-98.2012.8.11.0040, : Certifico e dou fé nos 

termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte executada da Penhora Online, via BACENJUD realizada, no valor de 

R$ 14.978,18 (quatorze mil, novecentos e setenta e oito reais e dezoito 

centavos), para querendo se manifestar, conforme r. despacho a seguir 

transcrito: ... 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. Sorriso/MT, 18 de outubro de 

2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001999-09.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA CAMILO (REQUERENTE)

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO (ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - 014.093.920-23 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

PATRICIA FERNANDA FEDRIZZI (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001999-09.2016.8.11.0040. REQUERENTE: CRISTIANE APARECIDA 

CAMILO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: CARLA 

ANDREA CALEGARO Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração em 

face da sentença prolatada, sob a alegação de que houve omissão quanto 

ao pedido de fixação da indenização em 50% do valor pleiteado, ante a 

existência de culpa concorrente da autora. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Trata-se de embargos de declaração com efeito infringente, com o 

propósito de reanalisar premissas e argumentos apresentados. 

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos. Contudo, no mérito entendo que a pretensão não pode 

prosperar. Isso porque, não se pode presumir que a parte autora poderia 

prever que a árvore iria rachar e cair sobre seu veículo, até mesmo 

porque, se assim o fosse, provavelmente a mesma não teria estacionado 

embaixo da referida árvore. Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas 

lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença invectivada em sua 

integralidade. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010974-66.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR TAVARES DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

JADERSON ROSSET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J V TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 8010974-66.2014.8.11.0040 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 para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

BACENJUD, bem como para se manifestar e ditar os rumos da Execução, 

em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 18 de outubro de 2018. Elite 

Capitanio,Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010470-60.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RODRIGO TAKAYUKI ICHIKAWA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAITON CRISTIANO JOHANN (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 8010470-60.2014.8.11.0040 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 para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, INFOJUD, 

bem como para se manifestar e ditar os rumos da Execução, em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º). Sorriso/MT, 18 de outubro de 2018. Elite Capitanio,Gestora 

Judicial.

Intimação 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)

 

PROCESSO Nº 1005546-23.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, INFOJUD, 
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bem como para se manifestar e ditar os rumos da Execução, em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º). Sorriso/MT, 18 de outubro de 2018. Elite Capitanio,Gestora 

Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003412-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA VITOR MENDONCA (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003412-23.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CLAUDIA VITOR MENDONCA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Trata-se de ação proposta por 

CLAUDIA VITOR MENDONCA em face de BANCO BRADESCARD em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito; c) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, no valor de R$ 84,75 (Oitocentos 

e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), proveniente de 

inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não 

mantém qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e seu 

inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão 

de proteção ao crédito. Alega que o reclamante possui várias outras 

restrições, motivando aplicação de Súmula. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil). 

Quanto as preliminares, não vislumbro no caso nenhuma situação 

preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. 

Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das 

alegações, a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em 

relação à reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de 

onde emerge a necessidade da inversão postulada a fim de que seja 

garantida a salutar isonomia processual na presente demanda. Nesses 

termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as 

provas necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. 

Pois bem, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 

medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não 

foi juntando nenhum contrato firmado pelo reclamante. Apesar de juntar 

alguns prints de faturas, verifica-se que não houve movimentação, salvo 

uma única compra (id 15606200). A reclamada alega que houve 

pagamento, contudo, verificando detalhadamente, nota-se que os valores 

das faturas continuam inalteradas, duvidando-se a veracidade deste 

documento. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte 

reclamada a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese. 

Quanto ao dano moral. De início, importa frisar que incide sobre a 

instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do 

evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do 

que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que 

assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

de serviços não contratados pelo reclamante, inclusive com a inscrição do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA 

HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À 

RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Destaca-se, por 

oportuno, que o reclamado assume o risco do empreendimento, devendo 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Restando comprovado também que não houve culpa da parte reclamante 

quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição 

reclamada a incumbência de adotar as cautelas necessárias a tanto. 

Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a 

título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o 

sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência 

mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 3.000,00 (três mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, pois, a reclamante registra outros débitos 

posteriores. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência 

dos débitos impugnado no valor de valor R$ 84,75 (Oitocentos e oitenta e 

quatro reais e setenta e cinco centavos), bem como, a retirada definitiva 

dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 2) 

CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, 

do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001173-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ALEXANDRE DA COSTA GONCALVES DIAS (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001173-12.2018.8.11.0040. Trata-se de ação proposta por DIEGO 

ALEXANDRE DA COSTA GONCALVES DIAS em face de CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, em que pretende: a) a declaração 

de inexistência de débito e b) a condenação da reclamada a pagar 

indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que 

constatou a existência de registro negativo perante cadastro de restrição 
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ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte reclamada 

no valor de R$ 122,35 (cento e vinte e dois reais e trinta e cinco 

centavos), do suposto contrato nº 0002091486. Postulou pela declaração 

de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. A 

empresa reclamada apresentou contestação . Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois, 

o reclamante contraiu despesa referente a contratação do cartão Club+, 

realizando compra parcelada em duas parcelas de R$49,48 (quarenta e 

nove reais e quarenta e oito centavos) totalizando o valor de R$98,96 

(noventa e oito reais e noventa e seis centavos). Nesses termos, pugna 

pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Apresentado 

impugnação (ID 14608325), o reclamante reforça o alegado na inicial e 

alega diversidade na numeração dos contratos. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) 

Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao 

mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo 

cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, 

a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não foi 

juntando nenhum contrato firmado pelo reclamante. A numeração do 

contrato apresentado na contestação diverge do contrato que gerou a 

inscrição. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada 

a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese. Quanto ao dano 

moral. De início, importa frisar que incide sobre a instituição a 

responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do evento 

danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do que 

dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim 

dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos 

gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por 

terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

de serviços não contratados pelo reclamante, inclusive com a inscrição do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA 

HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À 

RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Destaca-se, por 

oportuno, que o reclamado assume o risco do empreendimento, devendo 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Restando comprovado também que não houve culpa da parte reclamante 

quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição 

reclamada a incumbência de adotar as cautelas necessárias a tanto. 

Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a 

título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o 

sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência 

mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 3.000,00 (três mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante, pois, nota-se que o reclamante também possui restrições 

posteriores. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar concedida, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a retirada 

definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 

2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. SUBSTITUO O PROJETO DE SENTENÇA, 

do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, nos seguintes termos: 

Conforme se vê do contrato juntado aos autos no Num. 14449535, pag. 

05, o autor aderiu ao Cartão Club +, em 06/07/2017, tendo, posteriormente, 

realizado compras com o referido cartão em duas parcelas, tendo 

realizado somente o pagamento da primeira parcela, estando pendente, no 

mês de outubro/2017, o valor de R$122,35, incluindo cobrança de juros, 

encargos e multa (Num. 14449535, pag. 08 a 12), valor que representa a 

inserção do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito (Num. 

12149874). 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, 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, cujo valor da dívida, 

atualmente, remonta R$169,94 (Num. 12149874, pag. 15). 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 a pagar à reclamada o valor de R$169,94, 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.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004366-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA RENI GNOATO CAPPELLARI (REQUERENTE)

VANDERLY RUDGE GNOATO (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: 

1004366-35.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SANDRA RENI GNOATO 

CAPPELLARI REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. 

Considerando a informação de descumprimento da liminar pela parte 

requerida (Num. 15990155), intime-se novamente a requerida para 

cumprimento da decisão de Num. 14488050, ou seja, proceda com a 

religação do serviço de água, no prazo de 24 horas, estando 

consequentemente vedada a suspensão do serviço ou o registro do 

débito em cadastros de inadimplentes, contados da intimação, sob pena de 

multa, a qual majoro para R$2.000,00, nos termos do art. 537, §1º, do 

NCPC. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002687-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002687-97.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA 

- EPP REQUERIDO: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SANTOS Vistos etc. 

Em que pese a conclusão dos autos, constata-se que a correspondência 

de citação e intimação do reclamado voltou com a informação 

“desconhecido” (Num. 15992558). Diante do exposto, intime-se o 

reclamante para indicar o endereço atualizado do reclamado, sob pena de 

extinção. Informado o endereço, designe-se nova audiência de conciliação 

seguindo data estabelecida pelo sistema. Após a designação, intimem-se 

as partes. Do contrário, decorrido o prazo sem manifestação, conclusos 

para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001259-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA FIOREZE (REQUERENTE)

VANDERLY RUDGE GNOATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001259-80.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VERA LUCIA FIOREZE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Diante da intempestividade (Num. 15995943), deixo de receber 

o recurso inominado interposto nos autos. Cumpra-se integralmente a 

sentença proferida nos autos. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003397-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003397-54.2017.8.11.0040. REQUERENTE: WAGNER FERNANDES DA 

SILVA REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Diante da intempestividade (Num. 

16009050), deixo de receber o recurso inominado interposto nos autos. 

Cumpra-se integralmente a sentença proferida nos autos. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006094-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO ARGILAR JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERNET NEWS NETWORK BRASIL LTDA - EPP (REQUERIDO)

TROPICAL COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

SITE "OLHAR CIDADE" (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006094-14.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOAO ARGILAR JUNIOR 

REQUERIDO: TROPICAL COMUNICACAO LTDA - ME, INTERNET NEWS 

NETWORK BRASIL LTDA - EPP, SITE "OLHAR CIDADE" Vistos etc. 

Trata-se de ação de indenização por danos morais com pedido de tutela 

antecipada, na qual o autor aduz que as requeridas veicularam 

reportagem com acusações contra si, contendo seu nome e sua foto, 

retirada de seu perfil na rede social Facebook, sem sua autorização, 

imputando-lhe crime. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, 

nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Em que pese a 

argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão 

da medida antecipatória da tutela, vez que os documentos que instruem a 

inicial não são capazes de estabelecer a plausibilidade do direito alegado, 

mormente pelo fato da insurgência se direcionar contra matérias 

jornalísticas, amparadas pela liberdade de imprensa. Outrossim, o simples 

fato da imprensa ter divulgado a informação repassada pela ex namorada 

do autor, somente demonstra que a mesma possui cunho informativo, não 

restando demonstrado, pelo menos nesta análise sumária, que as matérias 

tenham feito juízo de valor sobre o mérito da apuração das condutas 

noticiadas e, muito menos, sobre a vida privada do autor. Ademais, 

importante registrar que as matérias veicularam uma denúncia, a qual se 

encontra sobre o crivo de uma investigação criminal/boletim de ocorrência, 

como podemos ver, por exemplo, pela matéria de Num. 15973724, onde 

consta: “De acordo com a Polícia Civil (...); A Polícia Civil instaurou inquérito 

para as providências necessárias (...)”. Importante registrar, ainda, que a 

vinculação do nome e da foto do autor, foto esta que não ridiculariza sua 

imagem, conforme se constata das matérias constantes dos autos, podem 

sim serem publicadas, mormente quando um fato se encontra sobre 

investigação criminal, como é o caso. O fato da fotografia ter sido retirada 

de seu perfil na rede social Facebook, sem sua autorização, não 

caracteriza qualquer violação, mormente porque, na medida em que um 

usuário de uma rede social publica seus dados e sua imagem, sobretudo 

em mídia social de larga escala como o Facebook, sua privacidade acaba 

sendo proporcionalmente restringida, dando azo para que outros usuários 

os acessem. Aliás, nada impediria que a fotografia fosse feita, pelo 

próprio repórter, para embasar matéria jornalística, ao encontrar o autor 

em qualquer localidade aberta ao público. Por fim, quanto a alegação de 

que a notícia vinculada não corresponde a realidade fática, nada impede 

que o autor busque, junto às requeridas, o direito de expressar a sua 

versão dos fatos e, caso negado, busque judicialmente o referido direito. 

Contudo, se a denúncia será ou não provada, após a investigação 

criminal, fato é que existe a denúncia da(s) vítima/informante à polícia, 

estando a investigação em andamento, o que legitima a divulgação da 

informação, pela imprensa, inclusive apontando nomes/imagens, com o 

propósito meramente informativo, de que se investiga denúncia acerca 

dos fatos. Nesse contexto, diante da ausência dos pressupostos 

autorizadores para a concessão da medida previstos no art. 300 do NCPC, 

INDEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. Cite-se e intime-se a 

parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 
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reclamante, observando-se a audiência já designada. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001289-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELY NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 

1001289-18.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCIELY NUNES DA SILVA 

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$177,55 com relação ao contrato 0274674681, incluída em 

14/01/2018. 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, do mesmo modo que nunca possuiu 

relação jurídica com a requerida. A requerida apresentou contestação, 

alegando a regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano 

moral. Junta faturas que demonstram a utilização da linha telefônica 

contratada. Pois bem, quanto ao mérito, trata-se de típica relação de 

consumo, 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. Vale ressaltar que as faturas demonstram 

que houve utilização da linha, entretanto não há como afirmar que foi a 

autora que utilizou a mesma. 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. Entretanto, no caso concreto improcede o 

pedido de reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu 

tal inscrição, possuía a parte autora outra inscrição preexistente ID 

12231506. Tal entendimento já está consolidado na súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais: 

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à 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 de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito no valor de R$177,55 com relação ao contrato 0274674681, 

determinando a baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos em relação a tal dívida. 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 Togado 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001365-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY GUIMARAES DE SOUSA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001365-42.2018.8.11.0040. REQUERENTE: WESLEY GUIMARAES DE 

SOUSA 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$0,24 com relação ao contrato 0271727284, incluída em 12/09/2016. 

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. 1001366-27.2018.8.11.0055, também em 

trâmite neste Juizado Especial, por verificar que ambos discutem a 

inexistência do mesmo negócio jurídico (contrato nº 0271727284, no valor 

de R$727,56), na forma do art. 55 do Código de Processo Civil. 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 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 
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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 

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. Consigno desde já que a condenação abrange ambos os 

processos que derivam do mesmo contrato (1001365-42.2018.8.11.0040 e 

1001366-27.2018.8.11.0040). Vale ressaltar que improcede o pedido de 

ressarcimento dos valores gastos com envio de notificação extrajudicial à 

requerida, visto que o envio se deu por mera liberalidade da parte autora. 

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 

0271727284, no valor de R$727,56 e R$0,24, 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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001366-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY GUIMARAES DE SOUSA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (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: 

1001366-27.2018.8.11.0040. REQUERENTE: WESLEY GUIMARAES DE 

SOUSA 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$727,56 com relação ao contrato 0271727284, incluída em 12/09/2016. 

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. 1001365-42.2018.8.11.0055, também em 

trâmite neste Juizado Especial, por verificar que ambos discutem a 

inexistência do mesmo negócio jurídico (contrato nº 0271727284, no valor 

de R$0,24), na forma do art. 55 do Código de Processo Civil. 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 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 
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moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. Consigno desde já que a condenação abrange ambos os 

processos que derivam do mesmo contrato (1001365-42.2018.8.11.0040 e 

1001366-27.2018.8.11.0040). Vale ressaltar que improcede o pedido de 

ressarcimento dos valores gastos com envio de notificação extrajudicial à 

requerida, visto que o envio se deu por mera liberalidade da parte autora. 

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 

0271727284, no valor de R$727,56 e R$0,24, 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001561-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

IVANILDO JOSE PESSOA DA COSTA (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: 

1001561-12.2018.8.11.0040. REQUERENTE: IVANILDO JOSE PESSOA DA 

COSTA 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$160,48 com relação ao contrato 0208188643, incluída em 10/11/2014. 

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 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. Vale ressaltar que as faturas juntadas 

demonstram a utilização da linha, mas não provam que foi o autor que 

utilizou o serviço. 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, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 

credor. Vale ressaltar que constato através de consulta ao sistema do 

SPC que este juízo possui acesso que apesar de ser a inscrição 

impugnada a primeira realizada, possui o autor outra inscrição posterior, 

efetuada por Conceito Ótica e Joalheria, de modo que seu nome não é tão 

imaculado como salienta ser. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito de R$160,48 com 

relação ao contrato 0208188643, determinando a baixa definitiva do nome 

da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a requerida ao 

pagamento de R$3.000,00 (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 
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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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001576-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001576-78.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA APARECIDA ALVES 

PEREIRA DA COSTA 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$90,86 com relação ao contrato 0236656644, 

incluída em 07/08/2015. 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, trata-se de típica relação 

de consumo, 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. Vale ressaltar que as faturas juntadas 

demonstram a utilização da linha, mas não provam que foi o autor que 

utilizou o serviço. 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, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 

credor. Vale ressaltar que constato através de consulta ao sistema do 

SPC que este juízo possui acesso que apesar de ser a inscrição 

impugnada a primeira realizada, possui o autor outra inscrição posterior, 

relativo a um protesto de um título no valor de R$955,33, de modo que seu 

nome não é tão imaculado como salienta ser. DISPOSITIVO Face ao 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar 

a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade de débito de 

R$90,86 com relação ao contrato 0236656644, determinando a baixa 

definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a 

requerida ao pagamento de R$3.000,00 (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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001659-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

ROMANA DA SILVA BARROS (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: 

1001659-94.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ROMANA DA SILVA BARROS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que não realizou 

compras, não adquiriu produtos pela internet e muito menos contratou 

serviços da empresa reclamada, contudo foi surpreendida com uma 

inscrição no valor de R$235,93 com relação ao contrato 0271471988, 

incluída em 14/07/2017. 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, do mesmo modo que nunca 

possuiu relação jurídica com a requerida. A requerida apresentou 

contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como a 

inexistência de dano moral. Diz que houve contratação e uso dos 

serviços. Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação 

preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Pois bem, quanto ao mérito, trata-se de típica relação 
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de consumo, 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. Entretanto, no caso concreto improcede o 

pedido de reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu 

tal inscrição, possui a parte autora outras inscrições preexistentes, 

efetuadas por Eletrokasa, conforme verifico por meio do sistema do SPC 

que este juízo possui acesso. Tal entendimento já está consolidado na 

súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a jurisprudência 

das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO RECONHECIDO 

PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO 

DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE 

TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO 

DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS 

- EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO 

STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL 

NÃO CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 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 de 

experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não sendo trazida 

tempestivamente para os autos cópia do contrato supostamente celebrado 

e dos documentos pessoais do consumidor, conclui-se pela ocorrência da 

fraude, ante da verossimilhança das alegações autorais. 2. O fornecedor 

ou prestador de serviço deve ser diligente na condução dos negócios, 

prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6º, inciso VI, da 

Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação. A falta de cautela 

que facilita a ação de falsários acarreta à empresa a responsabilidade 

pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria 

atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a 

falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma decisiva, para com a 

ocorrência dos fatos. 3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de 

Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição 

irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a 

preexistência de restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, 

descaracterizando o dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (RI 926/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). 

DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

ação declaratória, para declarar a inexistência de contratação e a 

consequente inexigibilidade do débito no valor de R$235,93 com relação 

ao contrato 0271471988, determinando a baixa definitiva do nome da parte 

autora dos cadastros restritivos em relação a tal dívida. 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 

Togado do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 05 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: 1001661-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SOUSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

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: 

1001661-64.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VANESSA SOUSA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que não 

realizou compras, não adquiriu produtos pela internet e muito menos 

contratou serviços da empresa reclamada, contudo foi surpreendida com 

uma inscrição no valor de R$128,52 com relação ao contrato 0222612351. 

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, do mesmo modo que nunca possuiu relação jurídica com a 

requerida. 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. Primeiramente, ressalto que deixo de 

acolher o pedido de desistência da ação, pois o mesmo somente foi 

formulado após a apresentação de contrato assinado pela requerida. 

Entretanto, tenho que a mesma está apta a ter o mérito resolvido, estando 

clara a contratação dos serviços e, portanto a improcedência da 

demanda, conforme se demonstrará abaixo. 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. Pelo exposto, provada a contratação e havendo 

débitos não quitados, deve ser acolhido o pedido contraposto e julgado 

procedente para o fim de condenar a parte autora ao pagamento de 

R$128,52, devendo incidir sobre o valor correção monetária a contar do 

vencimento e juros de mora de 1% ao mês a contar da publicação da 

sentença. 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 e PROCEDÊNCIA do pedido contraposto, 

para o fim de condenar a parte autora ao pagamento de R$128,52, 

devendo incidir sobre o valor correção monetária a contar do vencimento 

e juros de mora de 1% ao mês a contar da publicação da sentença. 

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, 05 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 208 de 652



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: 1001626-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN ALAN VEDOY (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

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: 

1001626-07.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JUAN ALAN VEDOY 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que em virtude 

de uma inscrição no valor de R$261,96 com relação ao contrato 

2132694743 teve seu acesso a crédito negado. Alega que desconhece o 

valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não reconhece a dívida 

em questão e nunca possuiu relação jurídica com a requerida. A requerida 

apresentou contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como 

a inexistência de dano moral. Junta contrato supostamente assinado pela 

parte autora, acompanhado de cópias de documentos pessoais da 

mesma. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova 

pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora. A controvérsia é singela e não 

demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida anexou ao processo contrato de adesão assinado pela parte 

autora, acompanhados de cópia dos documentos pessoais da mesma. 

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 7% (sete 

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, 05 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: 1001668-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE LEITE DA SILVA (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: 

1001668-56.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA JOSE LEITE DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que não realizou 

compras, não adquiriu produtos pela internet e muito menos contratou 

serviços da empresa reclamada, contudo foi surpreendida com uma 

inscrição no valor de R$156,92 com relação ao contrato 0257304633 e 

R$156,97 com relação ao contrato 0257525583, incluídas em 14/06/2016. 

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, do mesmo modo que nunca possuiu relação jurídica com a 

requerida. A requerida apresentou contestação, alegando a regularidade 

da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Diz que houve 

contratação e uso dos serviços. Primeiramente, não vislumbro no caso 

nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Pois bem, quanto ao mérito, 

trata-se de típica relação de consumo, 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. 

Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de reparação por danos 

morais, pois no momento em que ocorreu tal inscrição, possui a parte 

autora outras inscrições preexistentes, efetuadas por Calcard, conforme 

verifico por meio do sistema do SPC que este juízo possui acesso. Tal 

entendimento já está consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal de 

Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a 

jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

- FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE 

EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE 

CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 

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 de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 
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inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito no valor de R$156,92 com relação ao contrato 0257304633 e 

R$156,97 com relação ao contrato 0257525583, determinando a baixa 

definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos em relação a 

tal dívida. 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 Togado do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 

05 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: 1001669-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAULO BARROS MESQUITA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001669-41.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCISCO PAULO BARROS 

MESQUITA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que 

não realizou compras, não adquiriu produtos pela internet e muito menos 

contratou serviços da empresa reclamada, contudo foi surpreendida com 

uma inscrição no valor de R$237,35 com relação ao contrato nº 

0250180864. 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, do mesmo modo que nunca possuiu 

relação jurídica com a requerida. 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, trata-se de típica relação de 

consumo, 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 

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 constato através do extrato do SPC juntado aos 

autos que apesar de ser a inscrição impugnada a primeira realizada, 

possui o autor outra inscrição posterior, efetuada por Calcard, de modo 

que seu nome não é tão imaculado como salienta ser. DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) 

Declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade de 

débito de R$237,35 com relação ao contrato nº 0250180864, determinando 

a baixa definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos; b) 

condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (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, 

05 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: 1002414-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GUGEL (REQUERENTE)

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA (REQUERIDO)

PABLO CORTEZ LOI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002414-21.2018.8.11.0040. REQUERENTE: PAULO GUGEL REQUERIDO: 

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA Vistos etc. 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 
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- 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: 1002487-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDEILSON SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

PAULA CRISTINA BALESTRIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR TERUO ARAKAKI (ADVOGADO(A))

F. N. DE LIMA EIRELI - ME (REQUERIDO)

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002487-90.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EDEILSON SANTOS DE 

SOUZA REQUERIDO: F. N. DE LIMA EIRELI - ME, MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos etc. Em que pese a 

parte reclamante tenha atribuído o valor da causa em R$23.809,15, fato é 

que a parte autora pretende, além da restituição dos valores já pagos e a 

indenização por danos morais, a rescisão do contrato entabulado com a 

reclamada, no valor de R$70.000,00. De acordo com o entendimento do 

STJ, o valor da causa será, na rescisão contratual, o valor do ato ou de 

sua parte controvertida, in verbos: “RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. TAXA 

JUDICIÁRIA. VALOR DO CONTRATO. ATO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE 

TERATOLOGIA. PRECEDENTES. 1. Controvérsia em torno do valor da 

causa, em ação ordinária de rescisão de contrato de promessa de compra 

e venda cumulada com perdas e danos, para efeito de recolhimento da 

taxa judiciária. 2. Previsão legal tanto do CPC/73 (art. 259, V), como do 

CPC/2015 (art. 292, II), de que o valor da causa será, ‘na ação que tiver 

por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a 

resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de 

sua parte controvertida.’ 3. Possibilidade de determinação da correção de 

ofício pelo juiz do "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.(§ 3º do art. 292 do CPC/2015). 4. Legalidade do 

ato judicial atacado. 5. Precedentes do STJ acerca do valor da causa. 6. 

RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO”. (STJ. 3ª T. RMS 56.678/RJ, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J. 17/04/2018, DJe 

11/05/2018) Assim, por se tratar de matéria de ordem pública, reconheço 

a incompetência do Juizado Especial para o julgamento do feito (art. 64, 

§1º, NCPC). Ante o exposto, REJEITO A INICIAL, pois reconheço a 

incompetência do juízo em razão do valor da causa e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 51, II, da Lei n. 9.099/95. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003438-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

ALINE FERRAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003438-21.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ALINE FERRAZ DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de reclamação em que se controverte fatura de 

recuperação de receita/consumo (decorrente de irregularidades na 

aferição do consumo), no valor de R$4.512,34, pugnando pela declaração 

da inexistência de tal débito. A requerida, por sua vez, pugna, 

preliminarmente, pela declaração da incompetência do juizado pela 

necessidade de produção de prova pericial, defendendo a regularidade do 

débito. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do 

artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, REJEITO A PRELIMINAR 

de incompetência do Juizado Especial, agitada pela reclamada, eis que a 

solução da lide não depende de produção de prova pericial, eis que, 

conforme alegado pela própria reclamada, a anomalia constatada, apesar 

de ser no medidor de energia é externa a este, a qual foi regularizada no 

ato da inspeção. Pois bem, verifica-se que in casu houve a inversão do 

ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Aliás, é justo que 

assim seja, pois, na condição de grande empresa, certamente dispõe – ou 

deveria dispor - de condições para demonstrar o fundamento das 

cobranças por si realizadas. Nesta toada, da análise do conjunto 

probatório constante nos autos, verifica-se que a reclamada se 

desincumbiu de seu ônus, visto que restou demonstrado nos autos a 

existência de irregularidade no medidor de energia da reclamante, 

consistente em ligação invertida, consoante fotos e termo de ocorrência 

de inspeção, devidamente assinado, juntados em Num. 10576505, 

documentos que não foram objeto de qualquer alegação/prova capaz de 

macular a sua idoneidade. Deve ser registrado, ainda, que é 

desnecessária a juntada de laudo pericial elaborado por laboratório 

certificado, visto que a irregularidade era externa ao medidor, consistindo, 

apenas, na inversão da entrada dos cabos de energia, circunstância que, 

por óbvio, só pode ocorrer por ação humana e foi devidamente 

regularizada no ato da inspeção, sem necessidade de substituição do 

medidor. Ademais, é de fácil percepção que após a correção da 

irregularidade houve aumento considerável do consumo de energia 

elétrica na unidade consumidora da reclamante, consoante histórico de 

consumo de Num. 10576493 – pag. 08, circunstância que reforça 

sobremaneira a alegação acerca do desvio de energia elétrica. Vejamos o 

entendimento do TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – FRAUDE PRATICADA PELO USUÁRIO – QUEDA 

SIGNIFICATIVA DO CONSUMO – ELEVAÇÃO POSTERIOR À TROCA DO 

MEDIDOR – COMPROVAÇÃO – REVISÃO DO FATURAMENTO – 

CABIMENTO – CÁLCULOS CONFORME RESOLUÇÃO DA ANEEL – 

SENTENÇA MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências 

necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a 

menor, visando à recuperação da receita. De forma que, constatada a 

intervenção indevida e o mau funcionamento do medidor de energia 

elétrica, demonstrado pelo aumento significativo do consumo após a 

substituição do aparelho, implicam na conclusão de que houve 

faturamento de energia em valor inferior ao efetivamente consumido, 

sendo cabível a sua revisão e a constituição de débito para a cobrança 

das diferenças. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado. Ap 

5924/2018. Des. Sebastião de Moraes Filho, J. 09/05/2018, DJE 

08/06/2018) RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA 

ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – 

ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COMPROVANDO A 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – REGULARIDADE NA 

COBRANÇA – AUSÊNCIA DO DEVER DE DEVOLVER VALORES PAGOS 

PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DIRETRIZES 

TRAÇADAS PELA ANEEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. O Termo de Ocorrência e Inspeção 

apontou a irregularidade no medidor de energia que estava com a entrada 

e saída de energia invertidas, confirmando a irregularidade da unidade 

consumidora. Não há que se falar em realização de perícia, tendo em vista 

que o TOI, como dito, demonstra de forma clara o desvio, SENDO 

ACOMPANHADO PELO RECORRIDO. Recurso conhecido e provido para 

julgar improcedente a ação. (TJMT – Turma Recursal Única. RI nº.: 

8010745-16.2016.8.11.0015. Rel. Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, J. 

26/05/2017, DJE 08/06/2017) Por fim, verifica-se que tanto o procedimento 
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de apuração da irregularidade (lavratura do termo de ocorrência e 

inspeção – art. 129, §1º, I, da Resolução 414/2010, da ANEEL), bem como 

a apuração do quantum devido obedeceu as disposições da Resolução 

citada. Todas essas considerações impõem a improcedência dos pedidos 

iniciais. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000580-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO (ADVOGADO(A))

ROSELENE DULCE REIS (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: 

1000580-80.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ROSELENE DULCE REIS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de reclamação em que se controverte fatura de 

recuperação de receita/consumo (decorrente de irregularidades na 

aferição do consumo), no valor de R$9.865,10, pugnando pela declaração 

da inexistência de tal débito. A requerida, por sua vez, pugna, 

preliminarmente, pela declaração da incompetência do juizado pela 

necessidade de produção de prova pericial, defendendo a regularidade do 

débito. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do 

artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, REJEITO A PRELIMINAR 

de incompetência do Juizado Especial, agitada pela reclamada, eis que a 

solução da lide não depende de produção de prova pericial, eis que, 

conforme alegado pela própria reclamada, a anomalia constatada, apesar 

de ser no medidor de energia é externa a este, a qual foi regularizada no 

ato da inspeção. Pois bem, verifica-se que in casu houve a inversão do 

ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Aliás, é justo que 

assim seja, pois, na condição de grande empresa, certamente dispõe – ou 

deveria dispor - de condições para demonstrar o fundamento das 

cobranças por si realizadas. Nesta toada, da análise do conjunto 

probatório constante nos autos, verifica-se que a reclamada se 

desincumbiu de seu ônus, visto que restou demonstrado nos autos a 

existência de irregularidade no medidor de energia da reclamante, 

consistente em desvio de energia no ramal de ligação, consoante fotos e 

termo de ocorrência de inspeção, devidamente assinado, juntados em 

Num. 13064864, documentos que não foram objeto de qualquer 

alegação/prova capaz de macular a sua idoneidade. Deve ser registrado, 

ainda, que é desnecessária a juntada de laudo pericial elaborado por 

laboratório certificado, visto que a irregularidade era externa ao medidor, 

consistindo, apenas, no desvio das fases dos cabos de energia, 

circunstância que, por óbvio, só pode ocorrer por ação humana e foi 

devidamente regularizada no ato da inspeção, sem necessidade de 

substituição do medidor. Ademais, é de fácil percepção que, após a 

correção da irregularidade, houve aumento considerável do consumo de 

energia elétrica na unidade consumidora da reclamante, consoante 

histórico de consumo de Num. 13064880, circunstância que reforça 

sobremaneira a alegação acerca do desvio de energia elétrica. Vejamos o 

entendimento do TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – FRAUDE PRATICADA PELO USUÁRIO – QUEDA 

SIGNIFICATIVA DO CONSUMO – ELEVAÇÃO POSTERIOR À TROCA DO 

MEDIDOR – COMPROVAÇÃO – REVISÃO DO FATURAMENTO – 

CABIMENTO – CÁLCULOS CONFORME RESOLUÇÃO DA ANEEL – 

SENTENÇA MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências 

necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a 

menor, visando à recuperação da receita. De forma que, constatada a 

intervenção indevida e o mau funcionamento do medidor de energia 

elétrica, demonstrado pelo aumento significativo do consumo após a 

substituição do aparelho, implicam na conclusão de que houve 

faturamento de energia em valor inferior ao efetivamente consumido, 

sendo cabível a sua revisão e a constituição de débito para a cobrança 

das diferenças. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado. Ap 

5924/2018. Des. Sebastião de Moraes Filho, J. 09/05/2018, DJE 

08/06/2018) RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA 

ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – 

ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COMPROVANDO A 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – REGULARIDADE NA 

COBRANÇA – AUSÊNCIA DO DEVER DE DEVOLVER VALORES PAGOS 

PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DIRETRIZES 

TRAÇADAS PELA ANEEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. O Termo de Ocorrência e Inspeção 

apontou a irregularidade no medidor de energia que estava com a entrada 

e saída de energia invertidas, confirmando a irregularidade da unidade 

consumidora. Não há que se falar em realização de perícia, tendo em vista 

que o TOI, como dito, demonstra de forma clara o desvio, SENDO 

ACOMPANHADO PELO RECORRIDO. Recurso conhecido e provido para 

julgar improcedente a ação. (TJMT – Turma Recursal Única. RI nº.: 

8010745-16.2016.8.11.0015. Rel. Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, J. 

26/05/2017, DJE 08/06/2017) Por fim, verifica-se que tanto o procedimento 

de apuração da irregularidade (lavratura do termo de ocorrência e 

inspeção – art. 129, §1º, I, da Resolução 414/2010, da ANEEL), bem como 

a apuração do quantum devido obedeceu as disposições da Resolução 

citada. Todas essas considerações impõem a improcedência dos pedidos 

iniciais. 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: 1002112-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYMYSON SOUSA AIRIS (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002112-89.2018.8.11.0040 Reclamante: GLEYMYSON SOUSA AIRIS 

Reclamado: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 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: 1001572-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

ISAMARA ANDRADE DE LIMA (REQUERENTE)

ISAMARA ANDRADE DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO 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: 

1001572-75.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ISAMARA ANDRADE DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. O executado informou a 

quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006636-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELDE FERNANDO SOUSA RODRIGUES (REQUERENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006636-66.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ELDE FERNANDO SOUSA 

RODRIGUES REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. O 

executado informou a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010146-75.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA DENTARIA ORAL NORTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010146-75.2011.8.11.0040. REQUERENTE: IRENE DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: CLINICA DENTARIA ORAL NORTE Vistos etc. Considerando o 

pleito de Num. 15792562, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 

924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o 

levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004197-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GIL SANTIAGO (EXEQUENTE)

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004197-82.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: GILBERTO GIL SANTIAGO 

EXECUTADO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. O executado informou a quitação do débito 

excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, 

II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o levantamento dos 

valores depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. 

Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005461-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

IVANI FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005461-37.2017.8.11.0040. REQUERENTE: IVANI FARIAS REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos etc. O executado informou a quitação do débito 

excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, 

II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o levantamento dos 

valores depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. 

Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006400-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA FILHA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006400-17.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: MARIA GORETE PEREIRA DA 

SILVA FILHA EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc. O executado informou a 

quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006401-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VALDECIR ALVES DE GOIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006401-02.2017.8.11.0040. REQUERENTE: VALDECIR ALVES DE GOIS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. O executado informou a quitação do 

débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no 

art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o 

levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI DE MORAIS (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000846-67.2018.8.11.0040. REQUERENTE: IRANI DE MORAIS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. O executado informou a quitação do débito excutido. Posto 

isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. 

Sem custas e honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores 

depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005260-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

UNIC SORRISO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005260-45.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: FAGNER CHAGAS DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Considerando 

que o executado concordou com a penhora dos valores via Bacenjud, 

JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem 

custas e honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores 

depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010771-41.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN RODRIGO SILVA (EXEQUENTE)

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

DIEGO PIVETTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE SORRISO (EXECUTADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010771-41.2013.8.11.0040. EXEQUENTE: JEAN RODRIGO SILVA 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE SORRISO Vistos etc. 

O executado informou a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001610-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN AMBROSIO TEIXEIRA (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

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: 

1001610-53.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GEAN AMBROSIO TEIXEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora 

que mantinha o desejo de adquirir produtos no mercado local, e 

necessitada de concessão de crédito, porém o desejo foi ceifado visto 

que foi surpreendido com uma inscrição no valor de R$151,14 com relação 

ao contrato nº 0258026267. 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, do mesmo modo que 

nunca possuiu relação jurídica com a requerida. 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. Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma 

situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Pois bem, quanto ao mérito, trata-se de 

típica relação de consumo, 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 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 de 

R$151,14 com relação ao contrato nº 0258026267, determinando a baixa 

definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos, confirmando a 

liminar anteriormente deferida; b) condenar a requerida ao pagamento de 

R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, devendo incidir sobre 

tal valor correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (artigo 

398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 
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Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 10 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: 1001615-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE RAIMUNDO PRIMO JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 

1001615-75.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE RAIMUNDO PRIMO 

JUNIOR REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Narra a parte 

autora que mantinha o desejo de adquirir produtos no mercado local, e 

necessitava de concessão de crédito, porém o desejo foi ceifado visto 

que foi surpreendido com uma inscrição no valor de R$219,61 com relação 

ao contrato nº 789577120. 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, do mesmo modo que nunca 

possuiu relação jurídica com a requerida. 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. Pugna pela aplicação da súmula 385 do STJ. 

Discorre acerca da validade das telas sistêmicas como meio de prova. 

Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao 

mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Pois bem, quanto ao mérito, trata-se de típica relação de consumo, 

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 

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 conforme demonstra o comprovante do SPC 

juntado pela parte autora na inicial a mesma possuía uma inscrição pré 

existente, de modo que seu nome não é tão imaculado como salienta ser. 

DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação 

declaratória, para: a) Declarar a inexistência de contratação e a 

consequente inexigibilidade de débito de R$219,61 com relação ao 

contrato nº 789577120, 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, 10 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: 1002491-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE MAXIMO ARANTES DE CARVALHO (REQUERENTE)

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GLOBAL EXPRESS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002491-30.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ELISABETE MAXIMO 

ARANTES DE CARVALHO REQUERIDO: GLOBAL EXPRESS ASSISTENCIA 

TECNICA LTDA - EPP, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA 

Vistos etc. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, 

aduzindo que adquiriu um aparelho celular, o qual apresentou defeitos, 

tendo encaminhado para a assistência técnica, e, mesmo com a garantia 

vigente, arcou com o pagamento de R$350,00 para conserto do aparelho, 

o qual foi devolvido pelas reclamadas, sem o conserto, sob o argumento 

de ausência do pagamento, sendo que o mesmo fora extraviado pelos 

correios. Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, verifica-se que o aparelho celular da reclamante 

foi encaminhado para a assistência técnica, o qual constatou a exclusão 
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da garantia, ante a constatação de mau uso pelo consumidor, eis que o 

display eletrônico apresentou trincas, decorrente de exposição a 

condições inadequadas, tais como: queda, torção ou impactos na área do 

display (Num. 15619619). Segundo entendimento consolidado da 

jurisprudência, os laudos emitidos pelas assistências técnicas autorizadas 

possuem presunção de idoneidade e, no caso não há qualquer prova no 

sentido de macular ou tornar duvidoso o laudo elaborado pelas requeridas 

e, sendo o uso inadequado do aparelho excludente de responsabilidade, 

nos termos do art. 12, § 3.º, III, do CDC, não há que se falar em danos 

passiveis de reparação. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO - APARELHO CELULAR -. 

APONTAMENTO DE MAU USO DO PRODUTO PELA ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA. PERDA DE GARANTIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. 

IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO.1. Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual postula o 

Recorrido pela substituição do produto vicioso (aparelho celular) por outro 

da mesma espécie ou devolução do valor pago, bem como reparação por 

danos morais.2. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em 

que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, 

do CDC.3. Analisando detidamente o arcabouço probatório realizado no 

feito, verifica-se que o vício apresentado no produto adquirido pelo 

Recorrido decorreu de mau uso, consoante laudo técnico emitido pela 

assistência técnica autorizada.4. Desta forma, restando comprovado nos 

autos o mau uso do aparelho celular pelo consumidor, não faz jus ao pleito 

indenizatório almejado.5. Como cediço, o uso inadequado do aparelho 

constitui excludente de responsabilidade, nos termos do art. 12, § 3.º, III, 

do Código de Defesa do Consumidor.6. Desta forma, existindo um laudo 

técnico emitido pela assistência técnica autorizada constatando a 

existência de oxidação no aparelho celular do Recorrido, competia a ele 

produzir prova em sentido contrário. Registre-se que o laudo emitido pela 

assistência técnica não afirma que o celular teve contato com água e que 

este fora o motivo do defeito. Ao revés, aponta que o defeito decorre de 

queda, o que se apresenta verossímil ante o trincado na parte superior do 

aparelho.7. Ademais, é firme o entendimento jurisprudencial acerca da 

presunção de idoneidade dos laudos técnicos emitidos pelas assistências 

técnicas autorizadas, mormente, porque possuem interesse na realização 

do conserto dos produtos a dispêndio das empresas fabricantes. 8. Por 

derradeiro, ressalta-se que o laudo trazido pelo consumidor apenas 

informa que o trincado não afetou a vedação do aparelho, todavia, não 

afastou a possibilidade de mau uso e tampouco apontou qual a efetiva 

causa do defeito. Com efeito, não há qualquer prova de que o aparelho 

teve contato com água e que esta seja a causa da falha do aparelho, 

senão as meras alegações do consumidor.9. Não se verificando a 

ocorrência de ato ilícito praticado pela empresa Recorrente, não há se 

falar em dano passível de reparação, sendo a improcedência dos pedidos 

formulados na exordial medida que de rigor se impõe.10. Sentença 

reformada.11. Recurso conhecido e provido”. (TJMT. Recurso Inominado: 

8010262-45.2015.811.0039Turma Recursal Única, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, J. 13/03/2018, DJE 15/03/2018) Do mesmo modo, 

não há que se falar em restituição do valor de R$350,00 pago às 

reclamadas, eis que, conforme se vê do Num. 15777388, a transação 

efetuada pela parte autora fora cancelada, ou seja, não houve o 

recebimento dos valores pela parte requerida. Quanto ao extravio do 

aparelho, do mesmo modo, não há que se falar em responsabilidade das 

requeridas, na medida em que as mesmas postaram o aparelho em 

06/12/17 (Num. 15695936), o qual foi extraviado pelos Correios em 

04/01/2018, não podendo ser responsabilizadas por culpa exclusiva de 

terceiros. Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial. Sem custas e 

honorários, nos termos dos art. 54 e 55, da Lei n. 9099/95. Transitada em 

julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002683-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA (ADVOGADO(A))

ANTONIO LENOAR MARTINS (ADVOGADO(A))

IRENE BENINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE ALVES (REQUERIDO)

RESTAURANTE PANELA DE FERRO LTDA - ME (REQUERIDO)

SANDRA AGUIAR MOTTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002683-60.2018.8.11.0040 Reclamante: IRENE BENINI Reclamado: JOSUE 

ALVES e outros (2) 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004991-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

MARCELO MAURILIO DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE ALVES 10372614450 (REQUERIDO)

DAIANE FERREIRA DOS REIS ASSENCAO 13451525747 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1004991-06.2017.8.11.0040 Reclamante: MARCELO MAURILIO DE PAULA 

Reclamado: FELIPE ALVES 10372614450 e outros Vistos etc. A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 

da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002566-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HERICK FERNANDO BORELI DIAS (REQUERENTE)

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002566-69.2018.8.11.0040 Reclamante: HERICK FERNANDO BORELI 

DIAS Reclamado: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 

da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002582-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

MARIA LEILA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002582-23.2018.8.11.0040 Reclamante: MARIA LEILA DOS SANTOS 

Reclamado: CLARO S.A. 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: 1002600-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA DOS SANTOS DIAS (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002600-44.2018.8.11.0040 Reclamante: LUCIMARA DOS SANTOS DIAS 

Reclamado: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos 

etc. A parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência 

de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 

da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002641-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JAIR FRANCISCO DE ARRUDA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002641-11.2018.8.11.0040 Reclamante: JAIR FRANCISCO DE ARRUDA 

JUNIOR Reclamado: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, não 

compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento 

no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, 

art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. Com o trânsito 

em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, em caso de inadimplemento das 

custas processuais, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002665-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LUCIA MATOS DE MELLO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002665-39.2018.8.11.0040 Reclamante: SANDRA LUCIA MATOS DE 

MELLO Reclamado: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 

da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002666-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RAYNPOLDO HOLLER (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002666-24.2018.8.11.0040 Reclamante: FABIO RAYNPOLDO HOLLER 

Reclamado: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à 

audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, 

já com o cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido 

o art. 467 da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002354-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

INDIANARA LOPES (REQUERENTE)

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002354-48.2018.8.11.0040. REQUERENTE: INDIANARA LOPES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de RECLAMAÇÃO em que se busca a condenação da 

reclamada em DANOS MORAIS, bem como seja declarada a INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO, sob a alegação de que teve seu nome inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida que não lhe pertence, no valor de R$ 

121,17, eis que nega a assinatura do contrato de n.º 0002070773201707. 

É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 

38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a 

reclamada não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência da 

relação jurídica entre as partes, bem como a validade do débito ora 

apontado em nome da reclamante, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

razão pela qual deve ser reconhecida como inexistente a relação jurídica 

entre as partes. Verifica-se que a assinatura constante no Num. 

15542845, pag. 04, não corresponde ao nome da autora, eis que consta 

como “Indiana Lopes”, quando o nome da autora é Indianara Lopes. 

Ademais as solicitações existentes junto à reclamada foram realizada por 

pessoa diversa da reclamante, qual seja, Aline Patricia Souza da Silva 

(Num. 15542845-p. 03). Quanto aos danos morais, constata-se que o 

nome da autora foi negativado em decorrência de indébito, consoante 

fundamentação supra. Sobre o tema, vejamos o entendimento do TJMT: 

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS E 
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CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO 

INICIAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – ENTENDIMENTO 

SEDIMENTADO NO STJ – PRINCÍPIO DA HIERARQUIA JURISDICIONAL – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A jurisprudência 

do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, 

decorrente de inscrição ou manutenção irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece 

de prova da sua existência. (...). (TJMT - Turma Recursal Única. RI 

104682020128110002/2013, J. 04/06/2013, DJE 04/06/2013). Sendo 

assim, devida a reparação por danos morais. Já no que tange ao quantum 

debeatur, algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, 

considerando a inexistência de comprovação de que os fatos teriam 

desencadeado situações mais gravosas; considerando a capacidade 

financeira da reclamante e da reclamada; considerando o caráter, também, 

preventivo e profilático da indenização por danos morais; considerando a 

vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$ 3.000,00, que entendo ser 

o mais justo e equânime ao caso, sobretudo porque existente anotações 

posteriores nos órgãos de restrição de crédito – conforme Num. 

13071281. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

NCPC, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS DISCUTIDOS NA 

INICIAL, determinando que a reclamada proceda com a imediata baixa dos 

referidos débitos, no prazo máximo de 05 dias, sob pena de multa, no 

valor de R$500,00; bem como para CONDENAR a reclamada a pagar à 

reclamante, a título de DANOS MORAIS, o montante de R$3.000,00 (três mil 

reais), a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir do 

evento danoso (398, do CC). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de 

restrição ao crédito correspondente acerca do conteúdo da presente 

sentença para cumprimento. Sem custas e honorários, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante 

as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004738-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELI DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

ANDRE LUIS STEIN FORTES (ADVOGADO(A))

CLEIDE IVONE CALVARIO FERREIRA (REQUERENTE)

ANDREI RAISER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE (ADVOGADO(A))

FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

VILMAR JOSE BERTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: ELI DOS SANTOS 

FERREIRA e outros Reclamado: VILMAR JOSE BERTE e outros Processo 

nº. 1004738-18.2017.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as 

partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É 

o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002603-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

ROSELITA RIBEIRO STIEVEN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: ROSELITA 

RIBEIRO STIEVEN Reclamado: CLARO S/A Processo nº. 

1002603-96.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010974-32.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA (ADVOGADO(A))

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO EDUARDO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010974-32.2015.8.11.0040. REQUERENTE: MACHADO CARNIEL & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: RODRIGO EDUARDO DE SOUZA Vistos etc. 

Trata-se de ação de cobrança, sob a alegação de que prestou serviços 

ao reclamado e não recebeu a contraprestação devida. O reclamado, 

devidamente citado, não compareceu a audiência de conciliação. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO a REVELIA do 

reclamado, eis que não compareceu à audiência de conciliação (Num. 

15855768), apesar de citado e intimado (Num. 14882062), nos termos do 

artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, até mesmo porque corroborados pelo arcabouço probatório 

produzido nos autos. Tecidas tais considerações, a procedência dos 

pedidos iniciais é medida que se impõe, sendo desnecessários maiores 

comentários a respeito. 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$ 1.978,72 (R$ 1.694,32 remanescente da dívida + R$ 284,40 custas 

protesto), devidamente corrigidos e com juros legais a partir do 

vencimento, com relação à dívida, e do desembolso, com relação à custa 

do protesto. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010924-74.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DE JESUS (EXEQUENTE)

FABRICIO ALVES MATTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA MOTTA MACHADO FILHO (ADVOGADO(A))

HENRIQUE FREIRE DE OLIVEIRA SOUZA (ADVOGADO(A))

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

ANDREA FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (EXECUTADO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

JONATHAN APOLONIO GOES FILGUEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010924-74.2013.8.11.0040. EXEQUENTE: TATIANE DE JESUS 

EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, AMIL ASSISTENCIA 

MEDICA INTERNACIONAL S.A. Vistos etc. Considerando a inércia da 
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executada quanto aos valores penhorados via BACENJUD, determino o 

levantamento do montante à exequente, preclusas as vias recursais, com 

o que JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. 

Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003367-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIANA VICCINI (REQUERENTE)

EMANUELLE MANDU GAIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003367-82.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LAUDIANA VICCINI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SORRISO/MT 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração em face da sentença que 

não analisou o pedido de dano material suportado com os custos de 

aquisição do medicamento, na importância de R$ 1.119,42 (mil cento e 

dezenove reais e quarenta e dois centavos). 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, 

verifica-se que realmente não foi analisado o pedido de dano material 

suportado com os custos de aquisição do medicamento, na importância de 

R$ 1.119,42 (mil cento e dezenove reais e quarenta e dois centavos). 

Porém, verifica-se que a aquisição do medicamento se deu em 11/06/2018 

(Num. 13821024), tendo a negativa dos requeridos ocorrido somente em 

12/06/2018 (Num. 13821097) e a tutela antecipada deferida em 12/07/2018 

(Num. 14139451). Segundo entendimento jurisprudencial “cabe à parte 

requerer ao Juízo autorização judicial prévia a toda aquisição que se fizer 

necessária, não se mostrando razoável estender esse direito à obtenção 

do equivalente em dinheiro para quitar o preço da aquisição particular 

despida de autorização judicial”. (TJMT. Primeira Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Apelação / Remessa Necessária 88777/2017, DESA. HELENA 

MARIA BEZERRA RAMOS, J. 27/08/2018, DJE 31/08/2018). Ademais, se 

houve a aquisição com recursos particulares, presume-se que a 

requerente e/ou seus familiares tinham condições de custear o tratamento. 

Posto isso, CONHEÇO dos embargos de declaração manejados e lhes dou 

PROVIMENTO para julgar IMPROCEDENTE o pedido de dano material 

constante na inicial. Certifique-se a tempestividade do recurso interposto 

pelo requerido. Acaso tempestivo, recebo o recurso inominado, no efeito 

devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95). Após a apresentação das 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

MAURIVAN SOUZA FERREIRA (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 Numero do Processo: 

1000731-46.2018.8.11.0040 REQUERENTE: MAURIVAN SOUZA FERREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 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). De acordo com o artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se 

dá 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”. Destinam-se os 

embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, 

permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, 

as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, 

a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é 

pressuposto inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de 

declaração, ao lado da existência de erros materiais, são exceções à 

regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 11 de outubro de 2018. Janaína L. Franz Tartari, 

Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004922-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERLUCIO FLORINDO FERREIRA (REQUERENTE)

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004922-71.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ANDERLUCIO FLORINDO 

FERREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Interposto embargos de 

declaração sob fundamento de omissão na fundamentação referente aos 

danos morais, verifica-se no ID 13880552 que a recorrente pagou o valor 

da condenação, praticando ato incompatível com o interesse de recorrer, 

pois aceitou tacitamente os termos da decisão recorrida (NCPC, art. 

1.000). Nesse sentido, destaco as lições de Teresa Arruda Alvim 

Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e 

Rogerio Licastro Torres de Mello (Primeiros comentários ao novo código de 
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processo civil: artigo por artigo, 1ª ed. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2015, p. 1431-1432): Este dispositivo trata do instituto da aquiescência, 

que também ocorre depois de proferida a decisão e antes de interposto o 

recurso. Pode constituir na aceitação expressa ou tácita da decisão, 

normalmente expressada pelo cumprimento desta. A aquiescência não se 

confunde com a renúncia, mas leva a esta. Casos haverá em que o 

cumprimento da decisão se fará por outras razões diferentes da 

concordância, como, por exemplo, evitar a incidência de multa fixada pelo 

não cumprimento da decisão. Neste caso, a parte deve ressalvar 

expressamente que se reserva o direito de recorrer e alistar os motivos 

que a levaram a cumprir a decisão, para que este cumprimento não seja 

interpretado como concordância tácita. Nesse sentido, o parágrafo único, 

ao estabelecer a regra de que a conduta-prática de ato ou de 

atos-incompatível com o ato de recorrer só será tida como aceitação, se 

não houver expressa ressalva. (grifou-se). Colaciono também o 

entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PETICIONAMENTO 

POSTERIOR. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE 

RECURSAL. ACEITAÇÃO TÁCITA DA DECISÃO. ART. 1.000 DO NCPC. 

ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. (Recurso Cível Nº 71006526404, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em 

10/03/2017) Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de 

declaração, e tendo em vista o depósito do valor acostado, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ DO VALOR DEPOSITADO CONFORME DADOS INFORMADOS NO 

ID 14183244. Isento de custas e honorários. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 11 de outubro de 2018. Janaína L. Franz Tartari, 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz 

(a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010975-17.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO OLIVEIRA FRAGA (ADVOGADO(A))

RAFAEL BRUN (REQUERENTE)

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010975-17.2015.8.11.0040. REQUERENTE: RAFAEL BRUN REQUERIDO: 

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença em que o executado sustenta o excesso de 

execução das astreintes. Instada a se manifestar a reclamante rechaçou 

as alegações do executado. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois 

bem, não assiste razão ao reclamado. Isso porque, a liminar foi deferida 

em 13/08/2015 (Num. 995150), determinando que a requerida se 

abstivesse de realizar novos descontos diretamente na conta corrente do 

reclamante, bem como que não realizasse a inscrição do nome do 

reclamante nos órgão de proteção ao crédito e, mesmo tendo sido intimado 

em 04/09/2015 (Num. 995154), somente cumpriu a liminar em julho/2017, 

ou seja, quase dois anos após a intimação do deferimento da liminar. 

Ademais, em 01/02/2017 já houve a limitação da multa diária em 30 dias, no 

valor de R$500,00 (Num. 4733700). A imposição de astreintes constitui 

meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e, no caso, entendo 

como razoável a proporcional a execução da multa, ante o lapso decorrido 

para cumprimento da tutela antecipada (quase dois anos). Posto isso, 

REJEITO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta pelo 

executado. No mais, ante a quitação do débito via Bacenjud e via depósito 

pelo executado, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. Sem custas e honorários. Após preclusão, proceda-se com o 

levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002996-89.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO (ADVOGADO(A))

TANIA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

ROSENILDE DUARTE JARA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002996-89.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: TANIA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Diante da quitação do débito 

excutido, via Bacenjud e a concordância do executado, JULGO EXTINTO o 

feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos autos à 

conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004743-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

SILVIO RODRIGUES VIEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004743-40.2017.8.11.0040. REQUERENTE: SILVIO RODRIGUES VIEIRA 

JUNIOR REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos etc. O 

executado informou a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001984-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))

ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

ÁGUAS DE SORRISO (RÉU)

WAGNER JERREM PEREIRA (ADVOGADO(A))

A DE LIMA E SILVA - ME (RÉU)

Outros Interessados:

BRUNO ALBERTO DIAS SOUSA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001984-40.2016.8.11.0040. AUTOR(A): ELIZANDRA ANDREOLLA 

BRIZANTE RÉU: A DE LIMA E SILVA - ME, ÁGUAS DE SORRISO Vistos etc. 

O executado informou a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010386-88.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO (ADVOGADO(A))

MINEIA ISABEL HANKE GUND (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 220 de 652



Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010386-88.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: MINEIA ISABEL HANKE GUND 

EXECUTADO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos etc. O 

executado informou a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002254-64.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

JUNIA MARA PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002254-64.2016.8.11.0040. REQUERENTE: JUNIA MARA PEREIRA 

GOMES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. O 

executado informou a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004275-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET (ADVOGADO(A))

NEIVA ISABEL ROSSET (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EJC SORRISO ADMINISTRADORA ASSESSORIA E CORRETORA DE 

SEGUROS LTDA - ME (REQUERIDO)

EDIVANI PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004275-76.2017.8.11.0040. REQUERENTE: NEIVA ISABEL ROSSET 

REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, EJC 

SORRISO ADMINISTRADORA ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS 

LTDA - ME Vistos etc. O executado informou a quitação do débito 

excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, 

II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o levantamento dos 

valores depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. 

Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003020-20.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CAMARA LOPES (EXEQUENTE)

VITOR CAMARA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (EXECUTADO)

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003020-20.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: ELIANE CAMARA LOPES 

EXECUTADO: AYMORE Vistos etc. O executado informou a quitação do 

débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no 

art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o 

levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente na certidão retro. Na sequência, arquive-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO (ADVOGADO(A))

ALDENILSON DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000579-32.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ALDENILSON DE JESUS 

PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO Vistos etc. O executado informou a quitação do débito excutido. 

Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o levantamento dos 

valores depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. 

Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006521-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA PARISOTO (REQUERENTE)

VALDENIR BERTOLDO (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO MENON DE FREITAS (ADVOGADO(A))

ALD FORMATURAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006521-45.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MAIARA PARISOTO 

REQUERIDO: ALD FORMATURAS LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de 

reclamação em que se pugna pela condenação da reclamada em danos 

materiais e morais decorrentes do prejuízo sofrido em razão do 

descumprimento contratual, pela parte reclamada, quando não 

disponibilizou as fotos, objeto do contrato entre as partes. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, compulsando os autos, verifica-se que a 

reclamada reconheceu a falha na prestação do serviço contratado, na 

medida em que houve a perda das fotos e arquivos contratados, mesmo 

após encaminhar os aparelhos para empresa especializada. Sendo assim, 

resta caracterizada a falha na prestação dos serviços pela reclamada, 

devendo ser responsabilizada pelos danos causados. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. O artigo 14, do Código de Defesa do 

Consumidor. Dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do 

ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos 

causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço. 

Ademais, segundo entendimento jurisprudencial, a responsabilidade da 

prestadora de serviço é objetiva, devendo responder pelos danos 

materiais e morais causados pelo consumidor, a qual, in casu, contratou 

os serviços para sua primeira formatura do ensino superior, serviços 
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estes que foram prestados com falhas. Nesse sentido: “RECURSO 

INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA – EXTRAVIO DE ARQUIVOS 

FOTOGRÁFICOS – RISCO DA ATIVIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO 

– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A parte Recorrente é 

prestadora de serviços de fotografia, e pelo risco da atividade 

desenvolvida, havendo o extravio ou perdimento dos registros 

fotográficos para os quais foi contratada, deve responder objetivamente 

pelo prejuízo causado ao consumidor.É evidente a frustração que o fato 

do extravio das fotos do casamento causou ao Recorrido, por se tratar de 

registro de momento importante da vida.(...)” (TJMT. Turma Recursal Única, 

Recurso Inominado nº.: 8011088-43.2016.8.11.0037, Marcelo Sebastiao 

Prado de Moraes, J. 14/12/2017, DJE 14/12/2017) Quanto aos danos 

materiais, embora a parte autora pretenda o ressarcimento do valor 

integral pago pelo contrato (R$1.520,00), fato é que a reclamada 

comprovou que o serviço foi prestado de forma parcial, na medida em que 

a reclamante utilizou o aluguel da Beca completa (um dos itens incluso na 

relação de serviços constantes no contrato realizado entre as partes), 

conforme se vê dos Nums. 15714617-p. 02 e 15714623, no valor de 

R$250,00, documentos que não foram impugnados pela reclamante. 

Assim, deve ser ressarcido o valor de R$1.270,00, na sua forma simples, 

pois não há que se falar em repetição em dobro, eis que não se encontram 

presentes as hipóteses do art. 42, do CDC, bem como do art. 940 do CC 

(cobrança de dívida já paga). Quanto aos danos morais, no que tange ao 

quantum debeatur, algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, 

considerando que o contrato era referente a primeira formatura da 

reclamante, evento o qual não pode ser repetido; considerando a 

inexistência de comprovação de que os fatos teriam desencadeado 

situações mais gravosas; considerando a capacidade financeira da 

reclamante e da reclamada; considerando o caráter, também, preventivo e 

profilático da indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$6.000,00, que entendo ser o 

mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante, a título 

de danos materiais o valor de R$1.270,00, os quais devem ser corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais, a partir do 

desembolso, bem como CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante, a 

título de danos morais o montante de R$ 6.000,00, a ser atualizado pelo 

INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) 

e acrescido de juros legais desde o evento danoso. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005079-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

JURANEIS FERREIRA MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005079-44.2017.8.11.0040. AUTOR(A): JURANEIS FERREIRA MIRANDA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS c/c pedido de tutela 

antecipada para pagamento de pensão mensal, proposta por JURANEIS 

FERREIRA MIRANDA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual 

sustenta que, após sofrer um acidente em seu trabalho, foi encaminhado 

para o HRS, constatando o médico que o seu pé não estava quebrado e 

que apenas tinha machucado o nervo, o qual deu alta ao autor sem ao 

menos fazer um curativo. Aduz que passados mais de quatro meses, com 

muitas dores, pagou, por vias particulares, um Raio X, tendo sido 

constatado que o tornozelo estava quebrado, o qual, após procurar o 

UPA, foi encaminhado ao HRS, tendo realizado cirurgia no dia seguinte, 

onde colocaram uma síntese com parafusos e placa. Sustenta que 

trabalhava com caminhão, realizando fretes, com renda aproximada de 

R$2.000,00, sendo que não mais consegue trabalhar, pugnando, desta 

forma, pela condenação do requerido em danos morais e pensão mensal. 

O Estado de Mato Grosso contestou a inicial, arguindo a preliminar de 

ilegitimidade passiva, eis que o HRS era gerido pelo INDSH. No mérito, 

sustenta a ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor, eis 

que o tratamento se complicou em decorrência da falta de cuidados do 

autor. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se, 

conforme linhas volvidas, de AÇÃO INDENIZATÓRIA na qual a parte autora 

requer o recebimento de indenização e pensionamento em razão da 

negligência do requerido na prestação de serviço público. O Estado de 

Mato Grosso sustentou a preliminar de ilegitimidade passiva, porém, a 

mesma não deve ser acolhida. Não há que falar em ilegitimidade do Estado 

de Mato Grosso, em razão do HRS ser gerido pelo INDSH à época, pois 

estamos diante de prestação de serviço próprio do Estado, do qual 

caberia, ordinariamente, a realização direta (saúde). Na prestação de 

serviço de atividades próprias, como o caso da saúde pública, seria 

comum que o próprio Estado as realizasse diretamente. É bem verdade 

que a Lei n. 9.637/98 permitiu a delegação dos serviços de saúde às 

Organizações Sociais, porém não modificou a natureza jurídica do serviço 

como “próprio” do Estado. Destarte, ainda que delegado o serviço próprio, 

não retira a legitimidade direta do Estado na prestação do serviço, com o 

que possui o requerido legitimidade para ação de responsabilidade civil, 

por ação ou omissão, causada por prepostos da OSS. Assim, diante da 

fundamentação acima, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva 

suscitada pelo requerido. Não havendo outras questões preliminares a 

serem analisadas, estando as partes devidamente representadas, tendo 

se oportunizada a produção de provas, passo diretamente a análise do 

mérito. Como dito, a parte autora sustenta que deve ser indenizada em 

razão da negligência do requerido na demora da constatação da fratura 

em seu pé e tratamento adequado, o que o deixou incapacitado para o 

trabalho. No que toca a responsabilidade do Estado, segundo o STF, in 

verbis: “ (...) O dever de ressarcir danos, inclusive morais, efetivamente 

causados por ato dos agentes estatais ou pela inadequação dos serviços 

públicos decorre diretamente do art. 37, § 6º, da Constituição, disposição 

normativa autoaplicável, não sujeita a intermediação legislativa ou 

administrativa para assegurar o correspondente direito subjetivo à 

indenização. Ocorrendo o dano e estabelecido o seu nexo causal com a 

atuação da Administração ou dos seus agentes, nasce a responsabilidade 

civil do Estado (grifei), caso em que os recursos financeiros para a 

satisfação do dever de indenizar, objeto da condenação, serão providos, 

se for o caso, na forma do artigo 100 da Constituição (...)” (STF. Tribunal 

Pleno. RE 580252, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ 

Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, J. 16/02/2017, Acórdão 

Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-204 DIVULG 08-09-2017 

PUBLIC 11-09-2017) Pois bem, pelos documentos acostados aos autos, 

percebe-se a existência de omissão do Estado na prestação de serviço 

ao paciente Juraneis Ferreira Miranda. Isso porque, constata-se que o 

mesmo foi atendido, no HRS, no dia 10/06/2016, tendo sido receitado um 

medicamento oral (Num. 10108595). Não há qualquer informação nos 

autos de que, no dia do acidente (10/06/2016), o autor tenha sido 

submetido a algum procedimento cirúrgico e/ou tenha sido orientado para 

não pisar, não andar e/ou trocar curativos. Pelo contrário, a testemunha 

Francisco Leal, inquirida em audiência, informou que levou o autor para 

casa no dia do acidente, sendo que ele não havia feito cirurgia, não 

estava com curativo e reclamava de bastante dor, informando que o 

médico havia dito que o mesmo não tinha nada, sendo que ele deveria 

retornar no médico posteriormente e, somente algum tempo depois que a 

testemunha levou o autor novamente no médico, que ficou constatado que 

ele estava com o pé quebrado. Ademais, somente no prontuário de Num. 

10108595, pag. 05, de 11/2016, ou seja, 04 meses após a primeira 

internação/acidente, foi que o autor foi submetido ao procedimento de 

síntese com parafusos e placas, momento em que foi orientado a controle 

da glicemia, não pisar, não andar e trocar curativos diariamente, com 

retorno em 02 semanas. Assim, constata-se que o autor permaneceu, por 

04 meses, com o pé/tornozelo fraturado, pois, em um primeiro momento, 

houve a omissão do requerido, na constatação da fratura e tratamento 

adequado/imediato. Ainda que fosse legítima a alegação do requerido de 

que o tratamento se complicou em decorrência da falta de cuidados do 

autor, fato é que o tratamento somente se iniciou 04 meses após a fratura 

sofrida, não isentando o requerido, desta forma, da negligência praticada 

para com o autor, inicialmente, ao não constatar a fratura. Disto posto, 
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pelos documentos acostados aos autos, bem como pela prova 

testemunhal produzida em audiência, percebe-se a existência de falha de 

serviço prestado pela parte requerida, que culminou com negligência 

ocasionada à parte autora. Assim, resta demonstrada a responsabilidade 

subjetiva do Estado, pois foi negligente quanto ao dever de prestar 

atendimento adequado, específico e imediato, quando do primeiro 

atendimento ao autor, crucial para detectar a fratura em seu pé/tornozelo 

e tratamento imediato. Para que haja a obrigação de reparar danos por 

conduta omissiva do Estado é necessária a presença de quatro 

pressupostos, quais sejam: a) ato ilícito; b) nexo causal; c) dano e d) a 

culpa ou o dolo. O ato ilícito evidencia-se a partir da conduta omissiva do 

Estado, pois, em razão da demora na constatação da fratura no autor (04 

meses), a parte autora desenvolveu sequelas que o deixaram 

incapacitado, restando, demonstrado, desta forma, o nexo causal. Com 

relação ao dano, inegável a gravidade da repercussão na esfera dos 

direitos da personalidade da parte autora. O prejuízo extrapatrimonial 

suportado pela autora é evidente. As sequelas sofridas deixaram autor 

incapacitado por tempo indeterminado (laudo médico de Num. 10108595, 

pag. 04). A grave lesão corporal, por si só, já ensejaria a reparação do 

dano moral. Quanto à fixação do valor da indenização, deve se pautar por 

critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo 

que se torne irrisório para o requerido. Para atender aos preceitos da 

responsabilização com razoabilidade, arbitro a condenação em 

R$10.000,00 (dez mil reais). Quanto à pensão mensal, embora não tenha 

restado comprovada a renda mensal do requerente, segundo o STJ, “A 

orientação da 2ª Seção desta Corte é no sentido de que caso não haja 

comprovação do exercício de atividade remunerada pela vítima do 

acidente, a pensão deve ser arbitrada em valor equivalente a um salário 

mínimo. Precedentes.” (STJ. REsp 1646276/RJ, 3ª T. Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, J. 08/08/2017, DJe 14/08/2017) Do mesmo modo, não tendo 

restado demonstrado que o autor se encontra incapacitado de realizar 

suas atividades laborativas até a presente data, faz jus à pensão, da data 

do acidente, em 10/06/2016 (Num. 10108595, pag. 01) até 02/2018, data 

quanto venceu o atestado médico de 180 dias constante no Num. 

10108595, pag. 07, no valor de 01 salário mínimo. Posto isso, e sem 

maiores delongas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, CONDENANDO O REQUERIDO ESTADO DE MATO GROSSO ao 

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SENDO O VALOR 

DE R$15.000,00 (quinze mil reais), BEM COMO INDENIZAÇÃO 

CONSISTENTE EM PENSÃO MENSAL, NO IMPORTE DE 1 (UM) SALÁRIO 

MÍNIMO VIGENTE HÁ ÉPOCA, DEVIDO DESTE A DA DATA DO ACIDENTE, 

EM 10/06/2016 (NUM. 10108595, PAG. 01) ATÉ 02/2018, DATA QUANTO 

VENCEU O ATESTADO MÉDICO DE 180 DIAS CONSTANTE NO NUM. 

10108595, pag. 07, resolvendo o feito com julgamento de mérito, com 

fulcro do artigo 487, inciso I, do NCPC. Sobre as parcelas vencidas a título 

de pensão, deverá o requerido proceder com a correção anual com 

aplicação do IPCA-E desde o acidente; e juros de acordo com os índices 

da caderneta de poupança, considerando o vencimento de cada parcela. 

Sobre a condenação por danos morais, quanto à correção monetária 

aplica-se (IPCA-E), desde a prolação da presente sentença (Súmula 362 

do STJ). Por outro lado, quanto à fixação dos juros, serão calculados de 

acordo com os índices da caderneta de poupança, a partir do evento 

danoso (art. 398, do CC; c/c Súmula 54, do STJ). Sem custas e 

honorários, nos termos dos art. 54 e 55, da Lei n. 9099/95. Sentença não 

sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 11, da Lei n. 12.153/09. 

Após o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001765-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA BARBOSA DOS SANTOS NETA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001765-56.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SEBASTIANA BARBOSA DOS 

SANTOS NETA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, 

nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de 

ação de indenização por danos morais em que relata a parte autora que 

vem sofrendo cobranças indevidas por parte da reclamada, tendo seu 

nome sido negativado em razão de dívida que desconhece. Requer seja 

declarada inexigível a dívida cobrada, condenando-se a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. A requerida no mérito fala 

acerca da regular contratação e da notória prestação de serviços, sendo 

legítima a cobrança do débito. Pugna pela aplicação da Súmula nº 385 do 

STJ no que se refere ao arbitramento de danos morais. A parte requerida 

ofereceu contestação onde juntou contrato (ID 15093570), que contém 

uma impressão digital, supostamente da requerente, acompanhado de 

cópias dos documentos pessoas da mesma. Entretanto, para provar se 

realmente houve a contratação, e se foi feita pela parte autora da 

presente ação, necessária se faz a realização de perícia datiloscópica, o 

que não pode ser realizado no âmbito dos Juizados Especiais, conforme 

dispõe o art. 51, II, da Lei 9.099/95, razão pela qual a pretensão do autor 

deve ser ajuizada perante a Justiça Comum, com a produção de provas 

hábeis a demonstrar o direito alegado. DISPOSITIVO Face ao exposto 

opino pela EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO da presente ação, 

nos termos do artigo 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários 

nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à 

apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 11 de outubro de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz 

(a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001766-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001766-41.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LEANDRO DA SILVA 

TEIXEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que em 

virtude de uma inscrição indevida teve seu acesso a crédito negado. 

Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que 

não reconhece a dívida em questão, pois sempre cumpriu com suas 

obrigações. A requerida apresentou contestação, alegando a regularidade 

da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Junta contrato 

supostamente assinado pela parte autora, acompanhado de cópias de 

documentos pessoais da mesma. Pois bem, houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contrato de 

adesão assinado pela parte autora, acompanhados de cópia dos 

documentos pessoais da mesma (ID 15093595). 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. Do mesmo modo, não há nos autos notícia de furto 

dos documentos pessoais da parte autora. 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, não disse qual seria o vínculo que teve e nem 

demonstrou, mesmo em impugnação à contestação a quitação integral dos 

valores ora cobrados. A requerida, por sua vez, disse que os débitos 

correspondem ao telefone nº (65) 99941-0974, em relação aos meses 03, 

04, 05 e 06 de 2014. 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 
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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, 11 de outubro de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO 

DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001789-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS (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: 

1001789-84.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCISCO CONCEICAO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que 

mantinha o desejo de adquirir produtos na loja Martinello, tendo à compra a 

credito negada ante uma restrição existente. 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, do mesmo 

modo que nunca possuiu relação jurídica com a requerida. 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. Pugna pela aplicação da súmula 385 

do STJ. Discorre acerca da validade das telas sistêmicas como meio de 

prova. Formula pedido contraposto de pagamento do valor devido. 

Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao 

mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Pois bem, quanto ao mérito, trata-se de típica relação de consumo, 

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. Vale ressaltar que a juntada das faturas de 

utilização demonstram tão apenas que a linha foi utilizada, mas não há 

como afirmar que a mesma foi utilizada pelo autor da ação. 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$ 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 de 

R$191,88 com relação ao contrato nº 0293756543, 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, 11 de 

outubro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002441-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR PUHL DOS SANTOS (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: 

1002441-04.2018.8.11.0040. REQUERENTE: IVANIR PUHL DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de reclamação em que se controverte fatura de 

recuperação de receita (decorrente de irregularidades na aferição do 

consumo), no valor de R$ 1.488,33, pugnando pela declaração da 

inexistência do débito. A requerida, por sua vez, pugna, preliminarmente, 
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pela declaração da incompetência do juizado pela necessidade de 

produção de prova pericial, defendendo a regularidade do débito. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, REJEITO A PRELIMINAR de 

incompetência do Juizado Especial, agitada pela reclamada, eis que a 

solução da lide não depende de produção de prova pericial, eis que, 

conforme alegado pela própria reclamada, a anomalia constatada, apesar 

de ser no medidor de energia é externa a este, a qual foi regularizada no 

ato da inspeção. Em que pese a constatação de irregularidade no medidor 

do reclamante, certo é que, após a devida constatação da irregularidade 

(mês 09/2017 – Num. 15912277– p. 6), o consumo de energia elétrica da 

reclamante não sofreu alterações, mantendo-se no mesmo patamar do 

período recuperado, com picos de consumo em alguns meses, (vide 

histórico de consumo constante na fatura de Num. 13144617), 

mostrando-se indevida a fatura de recuperação de consumo, nos termos 

do entendimento da Turma Recursal Única, do TJMT, a saber: “EMENTA 

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIDA A NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS 

SUFICIENTES PARA O DESFECHO DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. 

QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, 

§ 3º, I CPC. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DESVIO NO 

RAMAL DE ENTRADA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA 

CONSUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA QUE APÓS A SOLUÇÃO DO 

PROBLEMA NO MEDIDOR HOUVE AUMENTO CONSIDERÁVEL PARA 

JUSTIFICAR A EMISSÃO DA FATURA EVENTUAL QUESTIONADA. CONTA 

CONSIDERADA PARCIALMENTE DEVIDA. RECURSO PROVIDO.O artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco 

do negócio. Se constatada a irregularidade no medidor, todavia, depois de 

recuperá-lo, o consumo passa a ser menor do que o do período 

recuperado torna-se indevida a diferença cobrada pela concessionária de 

energia elétrica. Recurso provido”. (TJMT – Turma Recursal Única. RI 

1000171-98.2017.8.11.0021. Relator: Valmir Alaércio dos Santos, J. 

26/03/2018, DJE 27/03/2018) Posto isso, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do NCPC, apenas para DECLARAR a inexistência do débito identificado 

como recuperação de receita/consumo no valor de R$1.488,33, 

determinando que a reclamada proceda com a emissão de nova fatura do 

mês de outubro/2017, com o consumo médio registrado nos meses 

anteriores. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001792-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001792-39.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIANO JOSE DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que não realizou 

compras, não adquiriu produtos pela internet e muito menos contratou 

serviços da empresa reclamada, contudo foi surpreendida com uma 

inscrição no valor de R$156,92 com relação ao contrato 0257304633 e 

R$156,97 com relação ao contrato 0257525583, incluídas em 14/06/2016. 

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, do mesmo modo que nunca possuiu relação jurídica com a 

requerida. A requerida apresentou contestação, alegando a regularidade 

da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Diz que houve 

contratação e uso dos serviços. Primeiramente, não vislumbro no caso 

nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Vale salientar que há contrato de 

locação juntado aos autos, sendo que o comprovante de endereço está 

em nome do locador (ID12654664). Quanto à alegação de prescrição, de 

fato entendo que eventual verba indenizatória prescreve no prazo de 3 

anos, de acordo com o que preceitua o Código Civil. Art. 206. Prescreve: 

(...) § 3° Em três anos: (...) V - a pretensão de reparação civil; (...) 

Entretanto, o termo inicial da prescrição é a data do conhecimento da 

inscrição indevida e como não há nos autos notícia da data em que o autor 

tomou conhecimento da inscrição realizada, não há como ser declarada a 

prescrição. Quanto ao mérito, trata-se de típica relação de consumo, 

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. Entretanto, no caso concreto improcede o 

pedido de reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu 

tal inscrição, possui a parte autora outra inscrição preexistente, efetuada 

por Calcard, conforme verifico por meio comprovante do SPC juntado com 

a inicial. Tal entendimento já está consolidado na súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO 

INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à 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 de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito no valor de R$208,95 com relação ao contrato 0207180548 e 
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R$209,95 com relação ao contrato 0207180754, determinando a baixa 

definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos em relação a 

tal dívida. 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 Togado do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 

15 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: 1005363-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGENES MAURICE OLIVEIRA EIRELI - ME (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: 

1005363-52.2017.8.11.0040. REQUERENTE: DIOGENES MAURICE 

OLIVEIRA EIRELI - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de reclamação em 

que a parte reclamante pugna pela condenação da requerida nos danos 

materiais e morais sofridos em razão da queda de energia que ocasionou 

a queima de um ar condicionado em sua propriedade. A reclamada 

apresentou contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos 

iniciais, eis que o produto foi consertado anteriormente à vistoria realizada 

pela requerida. 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 reclamante realizou a solicitação 

da vistoria do produto (ar condicionado), junto à reclamada, em 30/05/2017 

(Num. 10323207-p2). A vistoria foi realizada em 08/06/2017 (Num. 

10323202-p 07), momento em que foi indeferida a solicitação de 

ressarcimento dos danos, uma vez que o produto já estava consertado. 

Consoante dispõe o artigo 206, §1º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, 

“o prazo máximo para realização da verificação in loco ou para que a 

distribuidora retire o equipamento para análise é de 10 (dez) dias, 

contados a partir da data da solicitação do ressarcimento”. In casu, 

constata-se que a vistoria foi realizada dentro do prazo previsto acima, 

porém, quando da realização, o produto já havia sido consertado pelo 

consumidor. O artigo 210, parágrafo único, II, da referida resolução, prevê 

a isenção da responsabilidade da requerida de ressarcir o consumidor 

quando este “(...) providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) 

equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo 

nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora”. Assim, não 

tendo o reclamante aguardado o término do prazo para verificação, pela 

reclamada, consertando o aparelho, por sua conta e risco, indevido o 

ressarcimento do valor gasto para conserto do produto. 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: 1002466-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DERLI FRANCISCO DALL APRIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002466-17.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DERLI FRANCISCO DALL 

APRIA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de reclamação em que o reclamante 

controverte fatura de recuperação de receita (decorrente de 

irregularidades na aferição do consumo), no valor de R$ 602,80, 

pugnando pela declaração da inexistência do débito. A requerida, por sua 

vez, defendeu a regularidade do débito. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Em que pese a constatação de irregularidade no medidor do reclamante, 

certo é que, após a devida constatação da irregularidade (mês 09/2017 – 

Num. 15809375– p. 4), o consumo de energia elétrica da reclamante não 

sofreu alterações, mantendo-se no mesmo patamar do período 

recuperado, com picos de consumo em alguns meses, (vide relatório de 

consumo constante no Num. 15809375 –p.13), mostrando-se indevida a 

fatura de recuperação de consumo, nos termos do entendimento da Turma 

Recursal Única, do TJMT, a saber: “EMENTA RECURSO INOMINADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

RECONHECIDA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. 

PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS SUFICIENTES PARA O DESFECHO DA 

DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE 

DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I CPC. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DESVIO NO RAMAL DE ENTRADA QUE 

IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA. AUSÊNCIA DE 

PROVA QUE APÓS A SOLUÇÃO DO PROBLEMA NO MEDIDOR HOUVE 

AUMENTO CONSIDERÁVEL PARA JUSTIFICAR A EMISSÃO DA FATURA 

EVENTUAL QUESTIONADA. CONTA CONSIDERADA PARCIALMENTE 

DEVIDA. RECURSO PROVIDO.O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. Se 

constatada a irregularidade no medidor, todavia, depois de recuperá-lo, o 

consumo passa a ser menor do que o do período recuperado torna-se 

indevida a diferença cobrada pela concessionária de energia elétrica. 

Recurso provido”. (TJMT – Turma Recursal Única. RI 

1000171-98.2017.8.11.0021. Relator: Valmir Alaércio dos Santos, J. 

26/03/2018, DJE 27/03/2018) Posto isso, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do NCPC, apenas para DECLARAR a inexistência do débito identificado 

como recuperação de receita/consumo no valor de R$602,80, 

determinando que a reclamada proceda com a emissão de nova fatura do 

mês de outubro/2017, com o consumo médio registrado nos meses 

anteriores. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de 

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006697-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

LEONARA DE PINHO OLIVIERA (ADVOGADO(A))

DIEGO PIVETTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

KAIRO POLO DO CARMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006697-24.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JAILTON GOMES FERREIRA 

REQUERIDO: KAIRO POLO DO CARMO EIRELI - ME Vistos etc. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO em que se busca a condenação da reclamada em DANOS 

MORAIS, bem como seja declarada a INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, sob a 

alegação de que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito por dívida que não lhe pertence, no valor de R$ 119,00, eis que 

nega a assinatura do contrato de n.º 269861. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a reclamada não se 

desincumbiu do seu ônus de provar a existência da relação jurídica entre 

as partes, bem como a validade do débito ora apontado em nome da 

reclamante, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, razão pela qual deve ser 

reconhecida como inexistente a relação jurídica entre as partes. Aliás, 

impende pontuar que os documentos apresentados pelo reclamado (Num. 

14095370) não contém assinaturas do reclamante. Quanto aos danos 
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morais, constata-se que o nome da parte autora foi negativado em 

decorrência de indébito (Num. 11232605), consoante fundamentação 

supra. Sobre o tema, vejamos o entendimento do TJMT: RECURSO 

INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS E CADASTROS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – 

INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – ENTENDIMENTO 

SEDIMENTADO NO STJ – PRINCÍPIO DA HIERARQUIA JURISDICIONAL – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A jurisprudência 

do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, 

decorrente de inscrição ou manutenção irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece 

de prova da sua existência. (...). (TJMT - Turma Recursal Única. RI 

104682020128110002/2013, J. 04/06/2013, DJE 04/06/2013). Sendo 

assim, devida a reparação por danos morais. Já no que tange ao quantum 

debeatur, algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, 

considerando a inexistência de comprovação de que os fatos teriam 

desencadeado situações mais gravosas; considerando a capacidade 

financeira da reclamante e da reclamada; considerando o caráter, também, 

preventivo e profilático da indenização por danos morais; considerando a 

vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$6.000,00, que entendo ser o 

mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS 

DÉBITOS DISCUTIDOS NA INICIAL, determinando que a reclamada proceda 

com a imediata baixa dos referidos débitos, no prazo máximo de 05 dias, 

sob pena de multa, no valor de R$500,00, confirmando, com isso, a tutela 

de urgência deferida – Num. 11560215 bem como para CONDENAR a 

reclamada a pagar à reclamante, a título de DANOS MORAIS, o montante 

de R$6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC, a contar da data 

de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros 

legais, a partir do evento danoso (398, do CC). Oficie-se ao Serviço 

Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito correspondente acerca do 

conteúdo da presente sentença para cumprimento. Sem custas e 

honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE THAIS DESSBESELL (REQUERENTE)

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE DA COSTA SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDA POLETO CAIXETA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000278-51.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ALINE THAIS DESSBESELL 

REQUERIDO: FERNANDA POLETO CAIXETA Vistos etc. Trata-se de 

reclamação em que se pugna pela condenação da reclamada em danos 

morais, em razão de ter sido vítima de agressão física e verbal. A 

reclamada apresentou contestação, aduzindo que não agrediu 

verbalmente a requerida, sendo que os fatos ocorreram devido a injusta 

provação da requerente, que acusou a requerida de estar gravando a 

conversa, fazendo com que a ré ficasse nervosa, jogando a água que 

estava no copo no rosto da requerente. Em audiência de instrução foi 

colhido o depoimento pessoal da requerida e inquiridas testemunhas. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, mormente a prova 

colhida em audiência, bem como o próprio depoimento da requerida, 

constata-se que a ré, após uma discussão com a parte autora, jogou a 

água que estava no copo no rosto da requerida. Conforme consta dos 

autos, a parte autora, a qual é funcionária e jornalista de uma empresa de 

comunicação, republicou uma notícia inicialmente vinculada no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na página da referida empresa, a qual 

imputava atos de improbidade administrativa cometidos pela requerida, 

sendo que a própria requerida confessou, em seu depoimento em juízo, 

que não sabia que referida notícia já havia sido publicada no site do 

Tribunal de Justiça, eis que acreditava que somente após o julgamento 

final do processo, poderia haver referida publicação, acreditando que se 

tratava de segredo de justiça. Verifica-se que a requerente se encontrava 

no exercício do direito (liberdade de imprensa), quando da publicação da 

referida matéria As testemunhas inquiridas em juízo confirmaram que a 

requerida estava nervosa, tendo proferido xingamentos em face da 

autora, jogando a água que estava no copo em suas mãos no rosto da 

requerente. Embora a requerida tenha aduzido em contestação que foi 

provocada pela autora, o que fez com que se exaltasse e cometesse os 

fatos descritos na inicial, fato é que não há qualquer prova nesse sentido. 

Na hipótese, a autora sofreu lesão em seu direito de personalidade 

(honra), merecendo, por isso, o recebimento de indenização. Sobre o 

tema, vejamos o entendimento do TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

REPARAÇÃO CIVIL “EX DELICTO” – AGRESSÃO FÍSICA – SOCO NO 

ROSTO DE REPÓRTER DESFERIDO POR VEREADOR – DANO MORAL 

CARACTERIZADO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ILICITUDE DO ATO 

DANOSO INCONTROVERSA – CONDENAÇÃO NA ESFERA CRIMINAL – 

DEVER DE INDENIZAR – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O dever de indenizar 

se caracteriza pela demonstração do dano, a ilicitude do ato danoso e do 

nexo de causalidade entre eles. 2. Sendo incontroversa a efetiva 

ocorrência da agressão física e inegável o dano moral dela decorrente, a 

condenação na esfera criminal é suficiente para gerar o dever de 

reparação civil, já que preenche o requisito da demonstração de ilicitude 

da conduta do agente. (...)”. (TJMT. Primeira Câmara de Direito Privado, Ap 

171556/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, J. 10/05/2016, DJE 

16/05/2016) Sendo assim, devida a reparação por danos morais. Já no 

que tange ao quantum debeatur, algumas considerações devem ser feitas. 

Deste modo, considerando a inexistência de comprovação de que os fatos 

teriam desencadeado situações mais gravosas; considerando a 

capacidade financeira da reclamante e da reclamada; considerando o 

caráter, também, preventivo e profilático da indenização por danos morais; 

considerando a vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 

884 do CC/02; e considerando ainda os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, estabeleço o parâmetro da indenização em R$6.000,00, 

que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada a pagar à 

reclamante, a título de danos morais, no 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). 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: 1003580-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS MILESI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AJADIL PRESTES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003580-25.2017.8.11.0040. REQUERENTE: DOMINGOS MILESI 

REQUERIDO: AJADIL PRESTES DE OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de ação 

de cobrança, sob a alegação de que a reclamada possui uma dívida no 

valor de R$ 10.550,00, referente a contrato de aluguel. A parte reclamada, 

devidamente intimada, não compareceu a audiência de instrução e 

julgamento. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO a 

REVELIA da parte reclamada, eis que não compareceu à audiência de 

instrução, apesar de intimado por meio idôneo (art. 19, da Lei n. 9.099/95), 

nos termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial. Tecidas tais considerações, a procedência dos 

pedidos iniciais é medida que se impõe, sendo desnecessários maiores 

comentários a respeito. 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$ 10.550,00, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais a partir 
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do vencimento. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

ANDERSON SOUSA MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEL MORO & DEL MORO LTDA (REQUERIDO)

JOSE VALNIR TEXEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000753-07.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANDERSON SOUSA MORAIS 

REQUERIDO: DEL MORO & DEL MORO LTDA Vistos etc. Trata-se de 

reclamação em que a reclamante pugna pena condenação da reclamada 

em danos morais, em razão de ter sido abordado pelo preposto da 

reclamada, sob a alegação de que teria furtado uma mercadoria. A 

reclamada apresentou contestação, aduzindo que o requerente deu 

margem para que os seus prepostos pensassem que o mesmo estava 

ocultando um objeto por não tê-lo pago, quando colocou o objeto no bolso. 

Em audiência de instrução foram colhidos os depoimentos pessoais e 

inquiridas testemunhas. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, mormente a prova colhida em audiência, 

constata-se que houve, pela parte requerida, dúvida quanto à honestidade 

e integridade moral do autor, na medida em que seu preposto abordou o 

requerente, pelo braço (afirmação confirmada pela testemunha Rauni), 

indagando-o se havia pagado pelo objeto que estava em seu bolso, 

levando-o até o caixa, na presença de todos que lá estavam para 

confirmar a suspeita. As testemunhas inquiridas em audiência 

confirmaram a abordagem realizada no autor, bem como a suspeita de que 

o mesmo havia se apossado de um objeto sem realizar o pagamento, 

suspeita esta que fora desmistificada após o mesmo ser apresentado ao 

caixa em que realizou o pagamento do referido objeto. À vista disso, está 

caracterizado o ato ilício passível de indenização. Ademais, segundo 

entendimento jurisprudencial: “(...) embora os comerciantes sofram com a 

ação de criminosos que praticam furtos de mercadorias sob as mais 

inventivas e dissimuladas ações, esse problema, que autoriza a instalação 

de mecanismos de vigilância (circuito interno de vídeo; sensores 

eletrônicos que denunciam a retirada furtiva de produtos; agentes de 

segurança disfarçados em meio à clientela etc), bem como a adoção de 

providências preventivas e reparatórias (interpelação de suspeitos, prisão 

em flagrante etc), não isenta o comerciante da observância do cuidado 

objetivo minimamente necessário quando da adoção de medidas e 

providências protetivas de seu patrimônio (grifei), de modo que, 

comprovado o constrangimento praticado pelo estabelecimento comercial 

contra a pessoa do inocente, que foi injustamente acusada e pressionada 

por um conjunto de circunstâncias manifestamente desnecessárias, sob a 

frágil acusação de furto, configurada a ilicitude do ato, com o dever de 

indenizar”. (TJMT. Primeira Câmara de Direito Privado, Ap 140800/2013, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, J. 20/05/2014, DJE 26/05/2014” Assim, ante 

a ausência de cautela e cuidado necessário, pela parte requerida, quando 

da abordagem ao autor, pessoa inocente, está caracterizado o ato ilício 

passível de indenização. No mesmo sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACUSAÇÃO INFUNDADA DE 

FURTO - ABORDAGEM EM LOCAL PÚBLICO - DANO MORAL 

CONFIGURADO – VALOR DA REPARAÇÃO MINORADO - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.A acusação infundada de furto seguida de 

abordagem truculenta em local público caracteriza ato ilícito passível de 

reparação. O valor da indenização deve ser fixado com razoabilidade e 

proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a 

extensão dos danos e a capacidade econômica das partes”. (TJMT. 

Quarta Câmara de Direito Privado. Ap 36644/2018, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, J. 23/05/2018, DJE 04/06/2018) Já no que tange 

ao quantum debeatur, algumas considerações devem ser feitas. Deste 

modo, considerando a inexistência de comprovação de que os fatos 

teriam desencadeado situações mais gravosas; considerando a 

capacidade financeira da reclamante e da reclamada; considerando o 

caráter, também, preventivo e profilático da indenização por danos morais; 

considerando a vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 

884 do CC/02; e considerando ainda os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, estabeleço o parâmetro da indenização em R$6.000,00, 

que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada a pagar à 

reclamante, a título de danos morais, no 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). 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: 1005578-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

ADIVALDO MARIANO DE LIMA (REQUERENTE)

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005578-28.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ADIVALDO MARIANO DE 

LIMA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc. Trata-se de ação de inexistência de débito c/c 

danos morais por negativação indevida. O reclamado, devidamente citado, 

não apresentou contestação. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, DECRETO a REVELIA do reclamado, eis que não apresentou 

contestação, apesar de citado e intimado, nos termos do artigo 344 do 

CPC, reputando verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. Da mesma 

forma, considerando a negativação do nome do autor por dívida 

inexistente (Num. 10510091), imperioso o acolhimento do pedido de danos 

morais constante na inicial. 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$ 3.000,00, que entendo ser 

o mais justo e equânime ao caso, mormente ante a existência de 

anotações posteriores (Num. 10510091). Tecidas tais considerações, a 

procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, sendo 

desnecessários maiores comentários a respeito. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC, para DECLARAR a INEXIGIBILIDADE do 

DÉBITO que ensejou a negativação, bem como CONDENAR a reclamada a 

pagar ao reclamante, a título de danos morais, o montante de R$3.000,00 

(três mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação 

desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir 

do evento danoso (398, do CC). 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. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA AURICELIA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

MÁRCIA RODRIGUES MELO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

RADIO FM MORENA LTDA (REQUERIDO)

Elaine Ferreira Santos Mancini (ADVOGADO(A))

ANTONIO FERNANDO MANCINI (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001028-53.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIA AURICELIA LIMA DA 

SILVA REQUERIDO: RADIO FM MORENA LTDA, DCL AGENCIA DE VIAGEM 

E TURISMO EIRELI - ME Vistos etc. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, na qual sustenta a autora que suportou danos, quando as 

reclamadas cancelaram a viagem que havia ganhado em um sorteio, sem 

comunicá-la. Em audiência de instrução foram colhidos os depoimentos 

pessoais das partes e inquiridas testemunhas. Vieram-me os autos 

conclusos. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, 

verifica-se que restou devidamente demonstrado, pelas provas colhidas, 

tanto testemunhal, quanto documental, que a própria requerente desistiu 

da viagem. A testemunha João Lucas Salles da Silva, inquirido em 

audiência assim informou: “O primeiro contato com a autora se deu quando 

a mesma, em uma ligação, informou que tinha ganhado a viagem pela 

promoção realizada pela rádio, sendo que falou para a autora que não 

tinha informação do contrato e iria se informar e entrar em contato com 

ela. O depoente foi até Adriana, pegou o contrato da CVC e como já havia 

trabalhado anteriormente na CVC sabia quais eram os benefícios. No 

contrato havia o traslado do hotel para o show e do show para o hotel e o 

voo para o Rio de Janeiro e a volta para Cuiabá, sendo que não havia 

alimentação inclusa e nem o traslado de Sorriso até Cuiabá, sendo que 

então entrou em contato com a autora e passou referidas informações, 

sendo que a mesma falou que iria confirmar se realmente iria, eis que tinha 

uma cirurgia para fazer e que seria marcada alguns dias antes e não 

poderia pegar o voo. Quando a requerente retornou para o depoente na 

segunda vez para confirmar se iria ou não, ela informou que não iria mais, 

que queria o cancelamento, porque não daria tempo nem de tomar banho 

no hotel, pois iria ser muito rápido, dizendo que não iria conseguir ir, sendo 

que o depoente perguntou se poderia fazer o cancelamento, momento em 

que ela indagou se podia transferir o pacote, sendo que informou que o 

pacote era intransferível, sendo que então ela falou que podia cancelar 

mesmo, pois iria ser muito rápido e ia ser muita correria para ela, pois tem 

problemas de saúde e não conseguiria ir. O depoente pediu para a autora 

ir até a rádio para conversarem, sendo que ela falou novamente que iria 

na rádio, porém o depoente poderia cancelar, pois não iria mesmo. A CVC 

entregou o voucher para a autora e logo depois o depoente entrou em 

contato pedindo o cancelamento da viagem. O depoente requisitou para 

Adriana solicitar o cancelamento. O depoente foi conhecer a autora depois 

do ocorrido. O depoente não fez contato com a autora informando que 

havia sido cancelado o voucher. A autora solicitou o cancelamento para o 

autor e retirou o voucher junto à CVC, sendo que o depoente ficou 

sabendo disso na sexta-feira quando ela ligou para o depoente dizendo 

que estava em Cuiabá e as passagens estavam canceladas”. Referido 

cancelamento restou corroborado pelo e-mail trocado entre as 

reclamadas, quando a preposta da reclamada Centro América FM, 

solicitou, em 18/09/2017 à reclamada CVC, o cancelamento, nos seguintes 

termos: “Debora conforme contato telefônico no sábado, a ouvinte que 

ganhou ingresso, passagem e hospedagem para Rock in Rio desistiu da 

viagem, com isto viemos através deste solicitar reembolso do valor 

conforme contrato”. Constata-se que, embora não seja possível divisar a 

data em que fora entregue o voucher da viagem à autora, fato é que, se 

anterior à manifestação da desistência, o mesmo havia perdido seu objeto 

e, caso tenha sido posterior, a autora sequer deveria ter ido até a 

requerida CVC para retirá-lo, eis que já havia manifestado seu 

desinteresse, junto à primeira reclamada, quanto à não realização da 

viagem. Ademais, não produziu a parte autora qualquer prova a 

desconstituir as provas testemunhal e documental acima transcritas. 

Assim, demonstrado nos autos que a reclamante deu causa a não 

realização da viagem, mormente por ter manifestado sua desistência, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, 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: 1000757-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GERHARDT (ADVOGADO(A))

RICARDO GERHARDT (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: 

1000757-44.2018.8.11.0040. REQUERENTE: RICARDO GERHARDT 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de reclamação em que se controverte fatura de 

recuperação de receita (decorrente de irregularidades na aferição do 

consumo), no valor de R$ 2.494,90, pugnando pela declaração da 

inexistência do débito. A requerida, por sua vez, pugna, preliminarmente, 

pela declaração da incompetência do juizado pela necessidade de 

produção de prova pericial, defendendo a regularidade do débito. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, REJEITO A PRELIMINAR de 

incompetência do Juizado Especial, agitada pela reclamada, eis que a 

solução da lide não depende de produção de prova pericial, eis que, 

conforme alegado pela própria reclamada, a anomalia constatada, apesar 

de ser no medidor de energia é externa a este, a qual foi regularizada no 

ato da inspeção. Em que pese a constatação de irregularidade no medidor 

do reclamante, certo é que, após a devida constatação da irregularidade 

(mês 10/2017 – Num. 14060170– p. 6), o consumo de energia elétrica da 

reclamante somente sofreu alterações a partir do mês de janeiro/2018, 

porém não destoando consideravelmente dos demais meses, devidamente 

justificado pelo retorno à residência, objeto da UC, do filho da proprietária 

no referido mês, conforme documentação acostada no Num. 14197648, 

corroborada pelo depoimento da testemunha inquirida em audiência, 

mostrando-se indevida, desta forma, a fatura de recuperação de 

consumo, nos termos do entendimento da Turma Recursal Única, do TJMT, 

a saber: “EMENTA RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. 

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIDA A 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. PROVAS 

EXISTENTES NOS AUTOS SUFICIENTES PARA O DESFECHO DA 

DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE 

DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I CPC. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DESVIO NO RAMAL DE ENTRADA QUE 

IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA. AUSÊNCIA DE 

PROVA QUE APÓS A SOLUÇÃO DO PROBLEMA NO MEDIDOR HOUVE 

AUMENTO CONSIDERÁVEL PARA JUSTIFICAR A EMISSÃO DA FATURA 

EVENTUAL QUESTIONADA. CONTA CONSIDERADA PARCIALMENTE 

DEVIDA. RECURSO PROVIDO.O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. Se 

constatada a irregularidade no medidor, todavia, depois de recuperá-lo, o 

consumo passa a ser menor do que o do período recuperado torna-se 

indevida a diferença cobrada pela concessionária de energia elétrica. 

Recurso provido”. (TJMT – Turma Recursal Única. RI 

1000171-98.2017.8.11.0021. Relator: Valmir Alaércio dos Santos, J. 

26/03/2018, DJE 27/03/2018) Com relação ao pedido de danos morais se 

verifica que, in casu, inexistiu a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica, tampouco negativação do nome do reclamante, com o que não há 

que se falar em danos morais, visto que a mera emissão da fatura, não 

enseja tal reparação. Sobre o tema: “E M E N T A RECURSO INOMINADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO ACOLHIDA. FATURA 

EVENTUAL QUESTIONADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. 

POSSIBILIDADE. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não é complexa e tampouco exige a 

realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas 

existentes são suficientes para o julgamento da questão, não se 

esquecendo de que concessionária possui condições técnicas para a 

realização da prova desejada. Preliminar não acolhida. Se a 

concessionaria de energia elétrica não comprova que em razão da 

suposta irregularidade no consumo, este foi registrado a menor, posto que 

após a regularização o consumo não sofreu grandes alterações, deve ser 
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considerada indevida a fatura eventual emitida com objetivo de recuperar 

energia supostamente consumida e não registrada. A mera cobrança de 

fatura eventual de recuperação de consumo, sem a suspensão do 

fornecimento em razão da inadimplência, não é fato suficiente para gerar o 

dever de indenizar a título de dano moral. O dano moral passível de 

indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não 

simples dissabores decorrentes de divergências de informações que 

casualmente podem ocorrer nas relações comerciais”. (TJMT - Turma 

Recursal Única. RI 1000905-44.2017.8.11.0055. Rel. Valmir Alaércio dos 

Santos, J. 15/03/2018, DJE 19/03/2018) Todas essas considerações 

indicam a necessidade de parcial procedência dos pedidos iniciais. Posto 

isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, apenas para DECLARAR a 

inexistência do débito identificado como recuperação de receita/consumo 

no valor de R$2.494,90, determinando que a reclamada proceda com a 

emissão de nova fatura do mês de dezembro/2017, com o consumo médio 

registrado nos meses anteriores, bem como julgar IMPROCEDENTE o 

pedido de indenização por danos morais. 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: 1001794-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001794-09.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos 

termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação 

de indenização por danos morais e materiais em que relata a parte autora 

que contratou os serviços da requerida solicitando um serviço de internet 

pelo valor mensal de R$29,90. Alguns meses após, começou a receber 

faturas em valores não condizentes com o contratado, ligou para a 

empresa cancelando o serviço. Diz que entretanto houve negativação do 

seu nome em razão de dívida com a requerida, a qual alega ser indevida. 

A requerida afirma que jamais houve solicitação de cancelamento, tendo 

havido o cancelamento por inadimplência em 05/05/2015, estando em 

aberto os meses de abril, maio e junho, o que totalizou o valor de 

R$102,83. A parte requerente alega que cancelou os serviços com a 

requerida e que nada mais deve à mesma, entretanto, não menciona 

sequer a data do suposto pedido de cancelamento, e não traz nenhum 

número de protocolo de tal solicitação. Ademais, alega que o valor 

inicialmente contratado era de R$29,90, e não faz qualquer prova de que 

pagou tal valor em alguma oportunidade, pois não junta faturas que 

poderiam comprovar o valor da contratação. Assim, tenho que não merece 

prosperar a presente ação, pois embora incida no caso o Código de 

Defesa do Consumidor, com a regra da inversão do ônus da prova, o 

mesmo não exime totalmente a parte autora de trazer o mínimo de 

elementos para provar o seu direito e, conforme relatado acima, não há 

prova de que tenha havido solicitação de cancelamento nem mesmo de 

que o valor do pacote contratado era de R$29,90 por mês. Tais provas 

acima citadas seriam de fácil produção pela parte autora e embasariam, 

ainda que minimamente, seus argumentos. Desse modo, tenho que 

improcede a presente ação. Por todo o exposto, não negada a relação 

contratual e não tendo havido prova do seu cancelamento, bem como 

provado que há débitos em aberto, acolho o pedido contraposto e julgo o 

mesmo procedente, para o fim de condenar a requerente ao pagamento de 

R$102,83, referente às faturas dos meses de abril, maio e junho de 2015, 

devendo incidir sobre o valor correção monetária a contar do vencimento 

de cada fatura e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação 

inicial. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA da 

presente ação, e PROCEDÊNCIA do pedido contraposto, condenando a 

requerente ao pagamento de R$102,83, referente às faturas dos meses 

de abril, maio e junho de 2015, devendo incidir sobre o valor correção 

monetária a contar do vencimento de cada fatura e juros de mora de 1% 

ao mês a contar da data da citação inicial. 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 de Direito do Juizado Especial 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 16 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: 1000668-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI (ADVOGADO(A))

DAIANE TERESINHA BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

FABIANA BRAGA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000668-21.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DAIANE TERESINHA BATISTA 

REQUERIDO: BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP 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, aduzindo a necessidade 

de realização de perícia, bem como juntou aos autos o comprovante de 

débito, consistente em contrato de financiamento pactuado entre a 

reclamante e a reclamada. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Cumpre 

observar que o presente feito prescinde de dilação probatória, haja vista 

que embora contenha matéria de fato e de direito, está suficientemente 

instruído para receber o julgamento, consoante prevê o art. 355, I, do 

NCPC. Conforme se vê comprovante de débito, consistente em contrato 

pactuado entre a reclamante e a reclamada (Num. 13523199) a mesma é 

devedora da reclamada, no valor de R$408,00, valor este que representa 

a inserção nos órgãos de proteção ao crédito (Num. 11749310). Ademais, 

a assinatura constante no contrato de Num. 13523199é idêntica às 

assinaturas constantes nos documentos juntados pela parte autora na 

inicial, sendo, portanto, desnecessária a realização de perícia. 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, 

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$408,00, 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, 
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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: 1001832-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

CLARICE PEREIRA GUIMARAES (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: 

1001832-21.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLARICE PEREIRA 

GUIMARAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, 

nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de 

ação de indenização por danos morais e materiais em que relata a parte 

autora que contratou os serviços da requerida por um preço 

pré-determinado, porém alguns meses após, começou a receber faturas 

em valores não condizentes com o contratado, ligou para a empresa 

cancelando o serviço. Diz que entretanto houve negativação do seu nome 

em razão de dívida com a requerida, a qual alega ser indevida. A requerida 

afirma que a prestação dos serviços transcorreu normalmente até que 

sem justificativa a requerente deixou de efetuar os pagamentos devidos, 

tendo havido o cancelamento por inadimplência e a inscrição do seu nome 

nos órgãos de restrição ao crédito. A parte requerente alega que 

cancelou os serviços com a requerida e que nada mais deve à mesma, 

entretanto, não menciona sequer a data do suposto pedido de 

cancelamento, e não traz nenhum número de protocolo de tal solicitação. 

Ademais, alega que as faturas vieram em valores não condizentes com o 

contratado, entretanto não menciona que valor seria e esse e não faz 

qualquer prova de que algum valor que eventualmente tenho pago, pois 

não junta faturas que poderiam comprovar o valor da contratação. Assim, 

tenho que não merece prosperar a presente ação, pois embora incida no 

caso o Código de Defesa do Consumidor, com a regra da inversão do 

ônus da prova, o mesmo não exime totalmente a parte autora de trazer o 

mínimo de elementos para provar o seu direito e, conforme relatado acima, 

não há prova de que tenha havido solicitação de cancelamento nem 

mesmo de que o valor do pacote contratado foi desrespeitado. Ademais, 

comprovou a requerida, pelos documentos juntados à contestação, que a 

parte autora possuía quatro contratos (linha nº 66 – 99663-0036, a qual 

ficou em aberto o valor de R$799,18 referente aos meses de setembro a 

dezembro de 2014; linha número 66 – 99663-5339, tendo ficado em aberto 

os meses de outubro/14 a janeiro/15, no valor de R$211,28; linha número 

66 – 99935-5568, a qual ficou em aberto o valor de R$298,24 referente 

aos meses de julho a outubro de 2014 e, por fim, com relação ao contrato 

49000001710013135578, a requerente possui o débito de R$ 143,57. Tais 

provas acima citadas seriam de fácil produção pela parte autora e 

embasariam, ainda que minimamente, seus argumentos. Desse modo, 

tenho que improcede a presente ação. DISPOSITIVO Face ao exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA da presente ação, declarando legítimas as 

inscrições efetuadas e ora contestadas. 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 de Direito do Juizado Especial 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 16 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: 1002549-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE (ADVOGADO(A))

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI (ADVOGADO(A))

CLEUSON ALVES LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002549-33.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLEUSON ALVES LIMA 

REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS 

proposta por CLEUSON ALVES LIMA, em face da CONCESSIONÁRIA 

ROTA DO OESTE S/A, na qual aduz que ao retornar da cidade de 

Cuiabá/MT, no dia 05/03/18, por volta das 23h20min, na BR163, KM 540, 

colidiu com uma banda de rodagem de carreta/caminhão que se 

encontrava na pista, danificando o veículo, sendo necessário utilizar-se 

de guincho para retirá-lo do local, razão pela qual requer seja indenizado 

pelos danos sofridos. A reclamada apresentou contestação, aduzindo a 

inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, bem como a falta de 

comprovação dos fatos descritos na inicial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Como dito, trata-se de ação de 

indenização na qual a parte autora requer seja indenizada pelos supostos 

danos materiais, sofridos em razão de acidente de trânsito, ocasionado 

pela negligência da requerida que não removeu o objeto que estava na 

pista, vindo o autor a se chocar com o mesmo. 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. 

Preliminarmente, impende pontuar que o STJ já reconheceu que os 

usuários das rodovias sob concessão são consumidores por 

equiparação, nos termos do art. 17, do CDC. Nesse sentido: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...). RODOVIA SOB 

CONCESSÃO. CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. CONCESSIONÁRIA 

RODOVIÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A 

TERCEIROS USUÁRIOS E NÃO USUÁRIOS DO SERVIÇO. ART. 37, § 6°, CF. 

VIA EM MANUTENÇÃO. FALTA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO 

PRECÁRIA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. 

INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

DEVIDOS. 1. Inexiste violação do art. 535 do Código de Processo Civil se 

todas as questões jurídicas relevantes para a solução da controvérsia 

são apreciadas, de forma fundamentada, sobrevindo, porém, conclusão 

em sentido contrário ao almejado pela parte. 2. As concessionárias de 

serviços rodoviários, nas suas relações com o usuário, subordinam-se 

aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor e respondem 

objetivamente pelos defeitos na prestação do serviço. Precedentes. 3. No 

caso, a autora é consumidora por equiparação em relação ao defeito na 

prestação do serviço, nos termos do art. 17 do Código consumerista. Isso 

porque prevê o dispositivo que "equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento", ou seja, estende o conceito de consumidor àqueles 

que, mesmo não tendo sido consumidores diretos, acabam por sofrer as 

consequências do acidente de consumo, sendo também chamados de 

bystanders.(grifei) (...) 10. Recurso especial parcialmente provido”. (STJ. 

4ª T. REsp 1268743/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, J. 

04/02/2014, DJe 07/04/2014) A responsabilidade das concessionárias de 

serviço público é objetiva, só podendo ser afastada com o caso fortuito, 

força maior, e culpa exclusiva da vítima devidamente comprovados, o que 

não ocorreu no caso em tela. Os autos não trazem quaisquer elementos 

que possam indicar a responsabilidade do reclamante no evento, ao 

contrário, ficou bem demonstrado que o acidente se deu em razão de 

objeto estático sobre a pista, conforme boletim de acidente de Num. 

13231251, confirmando que a conduta omissiva da empresa ré foi o fator 

fundamental para o acidente se concretizar. Além disso, a Constituição 

Federal em seu artigo 37, §6º impõe a responsabilidade objetiva à ré, pela 

reparação dos danos causados a terceiros. Desse modo, restou 

comprovado o nexo causal entre a conduta omissiva da ré e o dano 

sofrido pelo reclamante, de modo que a ré tem o dever de indenizá-lo. 

Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS. FATO DE TERCEIRO. ACIDENTE COM VÍTIMA. 

RODOVIA PEDAGIADA. OBJETO SOLTO NA PISTA. SÚMULA 7/STJ. 

EVENTO DANOSO. VÍTIMAS. EQUIPARAÇÃO A CONSUMIDORES. SÚMULA 

83/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO 

DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (STJ. 3ª T. 

AgInt no AREsp 1036043/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, J.10/04/2018, DJe 19/04/2018) “AGRAVO REGIMENTAL 
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NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 

211/STJ. DANO. ACIDENTE. RODOVIA. ANIMAIS NA PISTA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (STJ. 3ªT. AgRg no 

AREsp 669.840/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J. 

23/02/2016, DJe de 03/03/2016) A parte autora juntou aos autos os 

orçamentos do conserto do veículo, no valor de R$9.923,00 (Num. 

13231649), bem como o valor despendido com o guincho para transporte 

do veículo até a cidade de Sorriso/MT, no valor de R$610,00 (Num. 

13231446), totalizando o valor de R$10.533,00 a título de danos materiais. 

Assim, deverá a parte requerida indenizar a parte autora pelos danos 

materiais demonstrados e devidamente comprovados. Quanto aos danos 

morais, considerando os transtornos sofridos pelo autor, o qual teve 

atraso em sua viagem, eis que o acidente ocorreu dia 05/03/2018 e 

somente no outro dia chegou ao seu destino final (Num. 13231446), bem 

como que permaneceu por mais de 30 dias sem utilizar seu veículo, ante a 

necessidade de realização de vários consertos, entendo como devida a 

indenização, porém, no que tange ao quantum debeatur, algumas 

considerações devem ser feitas. Deste modo, considerando a inexistência 

de comprovação de que os fatos teriam desencadeado situações mais 

gravosas; considerando a capacidade financeira da reclamante e da 

reclamada; considerando o caráter, também, preventivo e profilático da 

indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$5.000,00, que entendo ser o 

mais justo e equânime ao caso. Posto isto, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, para condenar o requerido ao pagamento de R$10.533,00 a título de 

danos materiais à parte autora, atualizados pelo IPCA-E e juros calculados 

de acordo com os índices da caderneta de poupança, ambos desde o 

evento danoso, bem como CONDENAR a reclamada a pagar ao 

reclamante, a título de danos morais o montante de R$ 5.000,00, a ser 

atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação. Sem 

custas e honorários, nos termos dos art. 54 e 55, da Lei n. 9099/95. 

Sentença não sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 11, da Lei 

n. 12.153/09. Após o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 17903 Nr: 2152-16.2003.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 Cuida-se de AÇÃO PENAL promovida em desfavor do réu JOSÉ 

EXPEDITO DA SILVA, que visa apurar a prática do crime previsto no artigo 

121, caput c.c artigo 14, Inciso II, ambos do Código Penal.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

Consoante se extrai dos autos, em razão de expressa menção acerca da 

morte do réu, fato este que vem atestado através da respectiva copia da 

Certidão de Óbito de fls. 371/372, considero que a declaração da extinção 

da punibilidade, relativamente ao presente processo penal, é medida que 

sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, por sentença, de JOSÉ 

EXPEDITO DA SILVA, devidamente qualificado, relativamente à prática do 

delito descrito no artigo 121, caput c.c artigo 14, Inciso II, ambos do Código 

Penal, fazendo-o com fundamento nas disposições previstas no bojo dos 

art. 107, inciso I do Código Penal.

Transitada em julgado esta sentença, proceda-se as devidas baixas na 

distribuição. Determino que o Cartório faça as comunicações de estilo, 

sobretudo para os Institutos de Identificação e para o Tribunal Regional 

Eleitoral.

 Recolha-se o mandado de prisão de fls. 341.

Oficie-se nos autos 36735 de Apiacás/MT, noticiando a morte do 

denunciado, com cópia da certidão de óbito de fl. 371/372 .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 163843 Nr: 11427-32.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.678

 Vistos etc.

Considerando o requerimento do acusado na fl. 422, resta prejudicada a 

Sessão de Julgamento designada na fl. 355.

Em razão da manifestação do acusado na fl. 422, notifique-se o Ilustre 

Advogado Dr. Dener Felipe Felizardo, OAB-MT 21.678, acerca de sua 

desconstituição (revogação da procuração constante na fl. 334).

Da mesma forma, intime-se o acusado para no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, indicar/apresentar advogado devidamente constituído nos 

autos.

Após, decorrido o prazo, faça-se os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 106369 Nr: 9432-86.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON LEANDRO LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286-A/MT

 Vistos etc.

JEFERSON LEANDRO LUCAS foi denunciado com incurso nas sanções do 

art. 306 DA Lei 9.503/1997.

Em audiência de fl. 54, o Ilustre Representante do Ministério Público 

ofereceu proposta de suspensão condicional do processo, por 02 (dois) 

anos, nos termos do Artigo 89 da Lei 9099/95, que foi aceito pelo 

acusado.

Instado, o MP se manifestou pela extinção da punibilidade ante o 

cumprimento, fl. 66.

 Compulsando detidamente os autos, é possível verificar que o acusado 

cumpriu regularmente as condições impostas na fl. 54.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JEFERSON 

LEANDRO LUCAS, nos termos do § 5º do artigo 89 da Lei 9.099/95.

Expeça-se o necessário para o integral cumprimento do item “D” de fl. 54.

Após, em nada sendo requerido, arquive-se estes autos, com as cautelas 

de estilo, após o trânsito em julgado.

Publique-se, Registre-se e Intime-se o acusado na pessoa do Advogado.

Ciência ao Representante do Ministério Público.

Intime-se o réu na figura de seu advogado constituído.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 102463 Nr: 5389-09.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILOMAR MARTINS DE OLIVEIRA, VAGNER 

LEAL DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO ACUSAOD SILOMAR MARTINS DE 

OLIVEIRA, DR. ANTONIO LENOAR MARTINS PARA QUE NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS SE MANIFESTE NOS TERMOS DO ARTIGO 422 DO CPP.

2ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 57728 Nr: 1435-57.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CLAUDINEZ BATISTA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19229/O

 Processo: 1435-57.2010.811.0040 Código 57728

VISTOS/MV

Acolho cota ministerial, para tanto, intime-se os réus e as testemunhas 

para a audiência aprazada para o dia 23/10/2018 às 08:30 horas.

 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.: 132711 Nr: 6711-93.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO MIGUEL SCHWERTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Processo: 6711-93.2015.811.0040 (Código 132711)

VISTO/MV.

Destarte, considerando a readequação da pauta, redesigno a oralidade em 

comento para o dia 20/02/2019, às 17:00 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, 17 de outubro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 143538 Nr: 548-63.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRBJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Na forma requerida pelas partes, segue sentença oral de ABSOLVIÇÃO 

do(a) acusado(a), com isenção legal de custas e despesas processuais 

conforme CPP e CNGC/MT, conforme midia em anexo. PRIC.

3- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 13:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 A d v o g a d o ( a ) / D e f e n s o r ( a )  P ú b l i c o ( a ) : 

___________________________________

Réu: ___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 197445 Nr: 8160-81.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR MENDES SARATE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, Jiuvani Leal - OAB:24645/0, JOÃO BATISTA VARELLA 

RODRIGUES - OAB:3575-MT, KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19370/0

 DELIBERAÇÃO Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO 

deliberou: 1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que 

toca à sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação 

e degravação, certo é que todos devem observar as disposições da 

seção 20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ). 2- Para a 

oitiva das testemunhas faltantes e interrogatório do réu, designo em 

continuidade audiência para o dia 31/10/2018 às 09:30 horas, assim 

sendo, intimem todos, OFICIANDO REQUISITANDO OS AGENTES 

PÚBLICOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. 3- Oficie o juízo deprecado para 

que preste informações acerca das Cartas Precatórias exepdidas as fls. 

92. 4- Sobre a regular intimação e presença das testemunhas arroladas 

pelo MPE, DPE ou Advogado(a) de Defesa, calha vincar 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. 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. . 5- Saem os 

presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com celeridade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 197444 Nr: 8178-05.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON LIMA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 DELIBERAÇÃO Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO 

deliberou: 1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que 

toca à sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação 

e degravação, certo é que todos devem observar as disposições da 

seção 20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ). 2- Para a 

oitiva das testemunhas faltantes e interrogatório do réu, designo em 

continuidade audiência para o dia 13/11/2018 às 09:40 horas, assim 

sendo, intimem todos, OFICIANDO REQUISITANDO OS AGENTES 

PÚBLICOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. 3- Sobre a regular intimação e 

presença das testemunhas arroladas pelo MPE, DPE ou Advogado(a) de 

Defesa, calha vincar 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 - 
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quando for uma daquelas determinadas no artigo 454, do CPC, e nos 

artigos 220 e 221, ambos do CPP. 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. 4- Saem os 

presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com celeridade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 121363 Nr: 153-08.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO BRUTTI, RONELSON DONDE 

POLESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI RODRIGUES - OAB:12990, 

JOSÉ RAVANELLO - OAB:3291/MT

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Declaro preclusa a oitiva da testemunha de fls. 781, item 2, na forma da 

fundamentação e aplicação do artigo 455 do CPC, bem como, determino 

solicitação de informações das Precatórias ainda não devolvidas e, uma 

vez cumpridas e juntadas nos autos, encerrada estara a instrução, 

conforme § 3º do art. 403 do CPP, abro vista às partes para alegações 

finais no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

3- Superado tal prazo, certifique e à conclusão para sentença, momento 

em que será apreciado eventual pedido oral.

4- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 09:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 178989 Nr: 8518-80.2017.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOCINEI COSTA CURITIBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE TEREZINHA PAWLAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, HERMES DA SILVA - OAB:14884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Homologo a existência a desistência testemunhal

 3- Indefiro o pedido da querelada face independência das instâncias 

penal e adminitrativa.

 4- Para a oitiva da testemunha faltante designo o dia 11/04/2019 as 15:30 

horas, para tanto requisite.

 5- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se 

com celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 16:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 157370 Nr: 5983-75.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO PIRES SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - 

OAB:24959/O, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, OFICIE-SE ao DETRAN/MT para que informe qual a instituição 

financeira possui em seu favor o registro de alienação fiduciária do 

veículo placa JZT-9804, encaminhando, juntamente com a aludida missiva, 

cópia do documento de fl. 108.Com as informações acima, OFICIE-SE à 

instituição bancária em favor de quem o veículo estaria alienado, para que, 

no prazo de 15 dias, indique se já houve a quitação do respectivo contrato 

e, caso negativo, para que indiquem o valor atualizado do débito/crédito, 

acaso existente, com o encaminhamento dos respectivos 

documentos.Com a resposta da missiva, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito.EXPEÇA-SE, 

ainda, mandado de penhora, depósito em mãos da parte exequente (como 

requerido) e avaliação do veículo indicado à fl. 114, item “B” (placa 

HZE-3423).(...)Se exitosa a diligência, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 dias, manifestarem sobre a avaliação, valendo o silêncio 

como concordância, oportunidade em que a parte exequente deverá 

apresentar o cálculo atualizado da dívida.Após, INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o cálculo, bem 

como sobre o pleito de adjudicação do aludido veículo, valendo o silêncio 

como concordância.Se for o caso, PROMOVA a Secretaria de Vara as 

comunicações indicadas nos artigos 804 e 889, inciso V, ambos do 

CPC.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277055 Nr: 6632-64.2018.811.0055

 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: ESTER ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTOES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065

 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. 17/18.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.: 147675 Nr: 7492-75.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvaro Antonio Mussa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO HORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:14103/O, PAULO RONALD MUSSA DE 
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OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 21.305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por ALVARO ANTONIO MUSSA PEREIRA 

em face de TARCISIO HORN, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fls. 

243/245).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 243/245, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 243/245, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTA a vertente execução, na forma do artigo 924, inciso II, c/c o art. 

925, ambos do CPC.

Honorários advocatícios como acordado.

Considerando que fora determinada a inclusão do nome do executado nos 

cadastros de inadimplentes (fl. 240), PROMOVA-SE a baixa da 

negativação, comprovando nos autos, se já cumprida a aludida 

determinação.

 P.I.C.

OBSERVE-SE, no mais, a sentença homologatória de fls. 202/202-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 61615 Nr: 3190-76.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOTINAS DAQUI LTDA, REGINALDO 

BARBOSA DE ALMEIDA, SINIVALDO BARBOSA DE ALMEIDA, MARIA 

ROSANGELA RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS RACHID MURAD FILHO 

- OAB:6.105 OAB/MT

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 184 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 19940 Nr: 3128-12.2002.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHUMACHER E SCHUMACHER LTDA, JOÃO COSTA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LISEU JOSÉ SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIER MAYCON SCHERER - 

OAB:15270/OAB MS, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 Posto isso, INTIME-SE o exequente João Costa Silva pessoalmente para, 

no prazo de 15 dias, informar conta bancária a fim de levantar a quantia 

depositada, lembrando que, para depósito em conta do digno advogado 

por ele constituído, deverá apresentar procuração “ad judicia” com poder 

especial para receber e dar quitação, oportunidade em que poderá se 

insurgir sobre a suficiência do valor depositado para a quitação da dívida, 

valendo o silêncio acerca da suficiência como concordância, nos 

seguintes endereços: (a) Rua Operária, S/N, Vila Operária, Vilhena/RO, 

CEP 78.995-000; (b) Rua 308, n. 7.298, Bairro Tancredo Neves, 

Vilhena/RO, CEP 78.995-000 e (c) Avenida Reinaldo Gonçalves, Vila 

Operária, Vilhena/RO, CEP 76.980-000.Por cautela, também se encaminhe 

comunicação para o endereço do aludido exequente informado nos 

autos.Ainda por cautela, não obstante o digno advogado do exequente 

João Costa Silva tenha subscrito o acordo de fls. 684/685-verso, como 

revela a procuração “ad judicia” de fl. 15, de modo que presumível que não 

há impugnação ao valor depositado para quitação da dívida, para que 

fique clara a questão, INTIME-SE, também, o exequente João Costa Silva, 

pelo seu digno advogado constituído, para que, no prazo de 15 dias, 

manifeste sobre o valor depositado, mormente se é suficiente para quitar a 

respectiva dívida executada, valendo o silêncio como concordância, 

sendo que, se transcorrer “in albis” o prazo, a Secretaria de Vara deverá 

certificar tal situação jurídica. Após, CONCLUSOS.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 191755 Nr: 8131-88.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. E. INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSAS 

LTDA-ME, EDSON WALTER CAVALARI, GERSON RODRIGUES 

GONÇALVES, AMALIA BERBEL HERNANDES CAVALARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, FRNACISRAY ARTHUR 

SANTOS ALVES - OAB:OAB/MT 18.798, GABRIELA BENINE SALICIO - 

OAB:18244, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - 

OAB:18806-MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT, TIAGO MACIEL 

BORGES - OAB:20.640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da decisão de fls. 

152/153, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, 

a fim de intimar os advogados da parte autora para juntem nos autos as 

Matrículas nº 21.557 e 21.314 do CRI desta Comarca devidamente 

atualizadas, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285502 Nr: 13454-69.2018.811.0055

 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: LUCIVANIA JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSOEFERSON MARCONDES DE SOUZA, 

GAMA HOME CENTER LTDA ME, BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24838/O, CELSO ROBERTO VIEIRA - OAB:MT 12.983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON NICOLA MAIOLINO 

- OAB:17147/MT, MAURICIO SIDNEY FAZOLO - OAB:27473, VALNETE 

DALA BONA - OAB:OAB/MT 22.482

 Vistos.

No tocante ao pleito para a aplicação da multa prevista no artigo 334, § 8º, 

do CPC, somente seria viável se não verificado qualquer outro vício que 

impedisse a realização da solenidade. No caso, não se sabe se os 

demandados Bradesco Seguros S/A e Josoeferson Marcondes de Souza 

foram devidamente citados.

Logo, CERTIFIQUE a Secretaria de Vara se os aludidos demandados 

Bradesco Seguros S/A e Josoeferson Marcondes de Souza foram 

devidamente citados, tal qual, em sendo positiva a certidão, se todos os 

demandados foram citados com a antecedência descrita no artigo 334, 

“caput”, do CPC.

 Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 243004 Nr: 11181-54.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONILTON ALVES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DE OLIVEIRA SANTOS, NIVEA 

MARIA RIBEIRO DOS SANTOS, RICARDO DA SILVA PEREIRA, 

CLODOALDO LOPES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON ALVES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 18940/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Avelina Antonia Visitação - 

OAB:14541/MT, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b
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 Vistos. No tocante a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da 

justiça, conforme previsão do artigo 334, § 8º, do CPC, somente tem vez 

na audiência inaugural conciliatória. (...) Posto isso, INDEFIRO o pleito. No 

que tange ao pedido de aplicação da pena de confissão, os demandados 

Clodoaldo Lopes Guimarães, Reginaldo Oliveira Santos e Nivea Maria 

Ribeiro dos Santos, conforme se colhe das fls. 156/157-verso, mesmo 

devidamente intimados e advertidos da pena de confissão, não se 

dignaram em comparecer à solenidade, incidindo no disposto no artigo 

385, § 1º, do CPC. Já o demandado Ricardo da Silva Pereira não fora 

localizado, razão pela qual não tem vez a pena de confissão. Posto isso, 

APLICO a pena de confissão aos demandados Clodoaldo Lopes 

Guimarães, Reginaldo Oliveira Santos e Nivea Maria Ribeiro dos Santos, 

ressalvando que a confissão é relativa e deve ser cortejada com os 

demais elementos probatórios. No mais, conforme o artigo 362, § 2º, do 

CPC, o não comparecimento do digno advogado da parte demandada à 

audiência repercute na dispensa da produção das provas por ele 

requeridas, sendo certo ainda que sequer apresentou rol de testemunhas 

no prazo consignado no ato judicial de fls. 153/153-verso. Por outro lado, 

o digno advogado da parte autora, além de também não apresentar rol de 

testemunhas, manifestou que não deseja a produção de prova oral. Logo, 

o feito deverá ser julgado no estado em que se encontra, não havendo em 

se falar em memoriais, haja vista que não foram produzidas provas para 

além daquelas visualizadas na fase postulatória. Posto isso, CONCLUSOS 

os autos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 151943 Nr: 550-90.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETE DALCOL DE SOUZA DANTAS, GILBERTO 

AVELINO DANTAS, COMÉRCIO INDÚSTRIA METALURGICA DALCOL LTDA, 

TORNEARIA TRIANGULO LTDA-ME, M. DAL COL DE SOUZA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ATIVOS S/A 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMÃO - OAB:33.327, RAFAEL FURTADO AYRES - OAB:17380/DF, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A MT

 Vistos.

 Diante do contido às fls. 344/369, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito.

 Caso nada requeira, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 260509 Nr: 25221-41.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bianca da Silva Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 “AÇÃO DE COBRANÇA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DESPESAS MÉDICAS 

- RESTITUIÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPROVAÇÃO DOS 

GASTOS - AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO - PEDIDO 

PROCEDENTE. - Uma vez comprovado nos autos o efetivo desembolso 

dos valores cuja restituição é pleiteada, e não produzindo o réu qualquer 

prova tendente a infirmar tal ilação, deve-se julgar procedente o pedido de 

cobrança (...)”. (negritou nosso)Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, razão por que 

CONDENO a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 299,00, 

referente ao reembolso com despesas médicas e hospitalares, com 

incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso.Considerando 

que a parte demandada decaiu de parte mínima (reembolso das despesas 

médicas e hospitalares no valor de R$ 299,00), CONDENO a parte autora 

ao pagamento das despesas, custas e dos honorários advocatícios, que 

FIXO em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do 

CPC, contudo, condenação essa suspensa por força do art. 98, § 3º, do 

CPC.Por fim, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.EXPEÇA-SE alvará do 

valor depositado à fl. 63 em favor do médico perito.P.I.C. Após o trânsito 

em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixa de estilo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277861 Nr: 7314-19.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO ANTONIO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:21128/B

 Vistos.

LOTEAMENTO TARUMA II LTDA. ingressou com a presente demanda em 

face de WANDERLEI GOMES todos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação e pela extinção do feito (fls. 141/143).

 Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 141/143, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 141/143, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

Sem custas, nos termos do § 3º do art. 90 do CPC.

P.I.C.

Considerando que as partes renunciam ao prazo recursal, AO ARQUIVO 

com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228158 Nr: 16852-92.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS CORTEZ TRANSPORTES LTDA, 

MARCOS ANTONIO VIEIRA, ANTONIO CARLOS CORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MONTAGNER - 

OAB:20670/MT

 Vistos.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE MT – SICREDI SUDOESTE – MT ingressou com a presente 

demanda em face de TRANS CORTEZ TRANSPORTES LTDA-ME e 

OUTROS, todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fls. 

155-verso/159).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 155/159, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 155/159, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

Custas conforme sentença/acórdão prolatada(o) nos autos, haja vista que 

não se aplica à espécie o artigo 90, § 3º, do CPC, na medida em que o 

acordo se deu posteriormente à prolação da sentença/acórdão.

 P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 110836 Nr: 1092-50.2009.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIR JOSE PADILHA, ELIANE APARECIDA 

DE SOUZA, PLÍNIO PERIOLO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - 

OAB:22096/O, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Se exitosa a diligência, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, 

manifestarem sobre a avaliação, valendo o silêncio como concordância, 

oportunidade em que a parte exequente deverá indicar a forma de 

expropriação e conforme o caso, indicar o leiloeiro público, além de 

apresentar o cálculo atualizado da dívida.Após, INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o cálculo, valendo 

o silêncio como concordância.Se for o caso, PROMOVA a Secretaria de 

Vara as comunicações indicadas nos artigos 804 e 889, inciso V, ambos 

do CPC.Em caso de não localização dos veículos, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito 

para o prosseguimento da vertente execução.Por fim, DEIXO de determinar 

a penhora do veículo placa QBC-1619, haja vista que, conforme 

documento a seguir juntado, não mais pertence à parte executada.No 

mesmo sentido, DEIXO de determinar a inscrição do nome dos devedores 

nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que se trata de diligência já 

realizada no vertente feito (fls. 199/200).ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 244554 Nr: 12415-71.2017.811.0055

 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 ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVELINO REZENDE DA COSTA, JOVITA 

MARIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, EZEQUIEL SERAFIM DA PAIXÃO MAZZETO - 

OAB:23326/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, Silvanete Medeiros de Moura - OAB:12381

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 

214-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados das partes para, no prazo de quinze dias, 

apresentarem quesitos, indicarem assistente técnico e manifestarem 

sobre a proposta de honorários periciais de fls. 221/224.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 129895 Nr: 8740-47.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADO PAULO DAL CASTEL, ILDO 

CRESTANI, LEIVA TEREZINHA DONIDA CRESTANI, MERI REGINA GORETTI 

DAL CASTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 259665 Nr: 24568-39.2017.811.0055

 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: KARINE QUITERIA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido 

na inicial, razão por que CONDENO a parte demandada ao pagamento da 

quantia de R$ 2.362,50, referente à complementação da indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, com incidência de juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo 

INPC a partir do sinistro.CONDENO, ainda, a parte demandada a pagar à 

parte autora a quantia de R$ 723,26, referente ao reembolso das 

despesas médicas e complementares, com incidência de juros moratórios 

de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir 

do efetivo desembolso.Pelo princípio da causalidade, CONDENO a parte 

demandada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que 

FIXO em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 

do CPC.Por fim, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.P.I.C.EXPEÇA-SE alvará 

do valor depositado às fls. 78/78-verso em favor do médico perito.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.: 292760 Nr: 19231-35.2018.811.0055

 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: JABORANDI EMPREENDIMENTOS S/A, ELIZABETH 

FARIA PERAZOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. E. L. COMERCIO E FABRICAÇÃO 

PRODUTOS E VEGETAIS LTDA EPP, NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 06 de dezembro de 2018, às 

14h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 240785 Nr: 8802-43.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIZENANDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOVINO MOREIRA DO PRADO, 

MARTHA MIGLIOLI DO PRADO, WILMA DO PRADO NODARI, PEDRO VAIR 

DO PRADO, ANTONIO VAGNER DO PRADO, MARIA ABADIA PRUDENCIO 

DO PRADO, VERALICE DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJENANE NODARI - OAB:, 

DJENANE NODARI - OAB:OAB/MT 13.824

 Vistos.

Considerando a petição de fl. 54 e a nota de devolução/exigência 

apresentada pelo Cartório de Registro de imóveis à fl. 55, EXPEÇA-SE a 
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respectiva carta de adjudicação ao Cartório para transferência do imóvel 

para a parte autora, exatamente como requerido.

Cumprida a determinação acima, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284034 Nr: 12307-08.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO SATURNINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCEIÇÃO ALVES MIRANDA, ROBERTO 

MIRANDA, APARECIDA MARTINS AZALINA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, GUNDHER GOMES DUARTE - OAB:24171-MT, 

MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de evidência vindicada.Devidamente 

emendada, RECEBO a inicial.DESIGNO audiência de conciliação para o dia 

22 de novembro de 2018, às 15h00min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Soluções de Conflitos desta Comarca, conforme pauta 

previamente formulada pelo próprio centro.Não obstante inicialmente 

agendada audiência de conciliação, fica ao talante do Centro Judiciário de 

Soluções de Conflitos convertê-la em mediação, sem prejuízo da 

realização de mais de uma sessão, na forma do artigo 334, § 2º, do 

CPC.CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC. 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do 

CPC, revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração de 

hipossuficiência econômica.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 221730 Nr: 11476-28.2016.811.0055

 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: MATEUS FERNANDES COELHO DE SOUZA, RAFAELA 

PETRILLI COELHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERLUCAS COOPERATIVA 

AGROPECUÁRIA LUCAS DO RIO VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA PETRILLI COELHO DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 19820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:1.938-A, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443

 I.d-) Com a juntada da certidão, INTIMEM-SE as partes para manifestarem 

no prazo de 15 dias. II.a-) INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

dias, manifestar sobre a petição de fls. 521/521-verso, na qual a parte 

demandada assinala que os honorários periciais deverão ser arcados 

integralmente pela parte autora, sendo que, se concordar, deverá 

depositar o restante para o início da perícia.II.b-) Se depositado o valor 

restante da perícia, PROSSIGA-SE nos termos do ato judicial de fls. 

498/501, mormente porque o início dos trabalhos periciais está agendado 

para o dia 06 de novembro de 2018, às 10h, “tendo como ponto de 

encontro a sede da Fazenda Paraíso em Tangará da Serra/MT”, conforme 

informado às fls. 532/533, de modo que deverá ser publicada a certidão 

de fl. 533.II.c-) Ainda na hipótese de ser depositado o valor restante da 

perícia, EXPEÇA-SE alvará do valor de 50% dos honorários periciais, 

observando a conta bancária indicada pelo perito à fl. 508. O restante 

será liberado após a conclusão da prova pericial. II.d-) Se não depositado, 

COMUNIQUE-SE ao “expert” a ausência de depósito do valor restante, 

facultando a realização da perícia desde já ou, então, poderá aguardar a 

resolução desse imbróglio com a complementação do valor já depositado 

nos autos. III-) Considerando o decurso do prazo para a União se 

manifestar, como deferido à fl. 501, OFICIE-SE novamente à União para 

que, no prazo de 15 dias, manifeste sobre a existência ou não de 

interesse no deslinde do feito. IV-) Como já determinado à fl. 501, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao “Parquet” para que manifeste interesse ou 

não no seu andamento. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 146085 Nr: 5797-86.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE MARIA LORENZETTI MARASCA, 

JOACIR MARASCA, EMERSON VALDIR FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606/MT, MARCOS 

ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

164/164-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para 

manifestarem, no prazo de cinco dias, acerca das petições dos 

executados de fls. 170/186 e fls. 210/231.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 179190 Nr: 21255-75.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXICASE MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO BOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT, RONI CEZAR CLARO - OAB:20186-O

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 87 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 124259 Nr: 3259-06.2010.811.0055

 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: PRODUQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI, EDUARDO 

UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840/MT, NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB:8911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - 

OAB:MT 7.216, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, HERMES 

BEZERRA DA SILVA NETO - OAB:11405, THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 514, DEFIRO o prazo de 15 (quinze) dias 

para que a parte autora promova a diligência necessária para o 

andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 220137 Nr: 10109-66.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIRA ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI VILL

 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: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE 

ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT
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 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 86, DEFIRO o prazo de 15 (quinze) dias 

para a parte executada apresentar comprovante de pagamento do valor 

indicado no cálculo judicial de fl. 80-verso.

Após, com ou sem pagamento, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento do 

feito, sendo que, se depositado o valor, o silêncio será interpretado como 

inexistência de oposição ao depósito realizado.

 Ainda, se depositado o valor remanescente, EXPEÇA-SE alvará em favor 

do credor, observando o artigo 450, § 3º, da CNGC, bem como o 

Provimento n. 68/2018 do CNJ.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 220892 Nr: 10814-64.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELIA AFONSO MIRANDA

 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: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 Vistos.

Considerando que se trata de feito já sentenciado (fls. 85/86), aguardando 

manifestação das partes, não há que se falar em suspensão.

Logo, INDEFIRO o pleito de fls. 87 e 89.

CERTIFIQUE a Secretaria de Vara o trânsito em julgado da sentença 

prolatada nos autos ou a existência de recurso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 154614 Nr: 3236-55.2013.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. M. SERVIÇOS DE COLHEITA E 

TRANSPORTES LTDA, WILSON ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, compulsando detidamente os autos, é possível verificar 

que a parte executada fora citada no endereço indicado na certidão de fl. 

48, qual seja: Rua Saturnino de Paula da Silveira, n. 296-E, Jardim do Sul, 

Tangará da Serra/MT. Já o mandado de intimação de fl. 121, aliado à 

certidão de fl. 122, revelam que não fora diligenciado no aludido endereço.

Logo, RENOVE-SE a intimação pessoal da parte executada, no endereço 

acima indicado, nos termos do ato judicial de fl. 107.

Caso a aludida tentativa reste inexitosa, desde já, considera-se intimado o 

aludido executado, na forma do artigo 274, parágrafo único, do CPC.

Por fim, CONCLUSOS para análise do pedido de bloqueio "Bacenjud" de 

fls. 104/105 e do pleito de pesquisa Infojud de fls. 130/130-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 220006 Nr: 9966-77.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO FELÍCIO DE OLIVEIRA-ME, ISAQUE 

DOS SANTOS DE OLIVEIRA, JESSICA MAIRY ALVES TEIXEIRA

 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:

 Vistos.

No que se refere ao pleito de fl. 70, em análise as matrículas encartadas 

às fls. 70-verso/73, é possível verificar que as Matrículas n. 13.169 e n. 

24.203, são de propriedade do Sr. Aparecido Felicio de Oliveira. Porém, o 

Sr. Aparecido Felicio de Oliveira é apenas o representante da empresa 

executada e não integra o polo passivo da demanda, de modo que, da 

forma como requerido, a execução não pode avançar sobre o seu 

patrimônio.

Depois, a Matrícula n. 30.554 possui anotação de alienação fiduciária em 

favor da Caixa Econômica Federal e, por tal garantia, o imóvel em questão 

não pertencem à parte executada.

Logo, por todo o exposto, INDEFIRO o pleito de fl. 70.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito para o andamento do feito.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 15257 Nr: 1227-43.2001.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HELIO FILIPIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO NELSON BRIANCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:MT 9.271, MARINALVA RAMOS RODRIGUES - 

OAB:12462, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - OAB:3565-B 

/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pleito de fls. 376/376-verso, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, apresentar a matrícula atualizada do imóvel que 

pretende ver penhorado, tal qual o cálculo atualizado da dívida executada.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 287316 Nr: 15031-82.2018.811.0055

 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: D. J. P. DOS SNATOS & CIA LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARACANÃ ENERGETICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem prejuízo da posterior análise do pleito de gratuidade da justiça, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 dias, manifestar sobre a 

possível ocorrência da prescrição da pretensão lançada na exordial.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 206176 Nr: 19833-31.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CARAMORI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, 

RICARDO TURBINO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R2 TECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES 

INTELIGENTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Moreschi - 

OAB:11686, Ricardo Turbino Neves - OAB:12.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o pleito de fl. 99, a verdade é que a pesquisa na base de 

dados da Receita Federal não é mais realizada por meio de expedição de 

ofício, mas, sim, de pesquisa pelo sistema Infojud, o que já fora realizado 

nos autos, como se vê à fl. 88 e como indicado expressamente à fl. 98.

Depois, como também constou do ato judicial de fl. 88, fora realizada a 

busca de bens imóveis em nome da parte executada pelo sistema Anoreg, 

uma vez que este Juízo não possui meios de promover a pesquisa pelo 

sistema SREI.

No ponto, ambas as pesquisas restaram infrutíferas.

Logo, INDEFIRO o pleito de fl. 99.

Dessa feita, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito para o andamento da vertente execução.
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Caso nada requeira, tendo em conta que se trata de título executivo 

judicial, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo, aguardando 

eventual manifestação da parte exequente.

Caso a parte localize patrimônio, que reaviva a vertente execução, 

bastará apresentar o correlato requerimento, desde que a pretensão não 

esteja fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1º e 

seguintes, do CPC.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 288319 Nr: 15771-40.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA, MARIA DA DORES PEREIRA, MARIA 

EUNICE PEREIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AEREAS S.A, R. A. F. CORTES E 

CIA LTDA ME, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A, 

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE PERES LESSI - 

OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA ROSA GOLBERTO 

MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155

 Vistos.

JOSÉ PEREIRA e Outros ingressaram com a presente demanda em face de 

GOL LINHAS AERIAS S/A, R.A.F. CORTES CIA LTDA. ME, TUIUTUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA. ME e CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA 

DE VIAGENS S/A, todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, os autores e o demandado GOL LINHAS AERIAS S/A 

noticiaram a composição amigável da lide, pugnando pela homologação do 

acordo e pela extinção do feito (fls. 85/85-verso).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, os autores e o demandado GOL LINHAS AERIAS S/A 

transacionaram à fls. 85/85-verso, não restando alternativa senão a 

homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado à fls. 85/85-verso, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DETERMINO a 

exclusão da aludida demandada do polo passivo da demanda, com as 

retificações necessárias, e o regular prosseguimento do feito com relação 

aos demandados R.A.F. Cortes Cia Ltda. ME, Tuiutur Viagens e Turismo 

Ltda. ME e CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S/A.

Sem custas, nos termos do § 3º do art. 90 do CPC.

Por fim, no tocante ao pleito para a aplicação da multa prevista no artigo 

334, § 8º, do CPC, somente seria viável se não verificado qualquer outro 

vício que impedisse a realização da solenidade. No caso, não se sabe se 

a parte demandada Tuiutur Viagens e Turismo Ltda-ME fora devidamente 

citada (fl. 81).

Logo, CERTIFIQUE a Secretaria de Vara se a aludida demandada Tuiutur 

Viagens e Turismo Ltda-ME fora devidamente citada, tal qual, em sendo 

positiva a certidão, se todos os demandados foram citados com a 

antecedência descrita no artigo 334, “caput”, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285516 Nr: 13470-23.2018.811.0055

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE ROCHA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, considerando o disposto no artigo 3º, § 9º, do Decreto-lei 

911/69, fora promovido o bloqueio, pelo sistema Renajud, para constar a 

restrição de circulação e licenciamento sobre o veículo em questão, como 

requerido (fl. 67), conforme documento a seguir juntado.

No mais, AGUARDE-SE o cumprimento do mandado expedido à fl. 62.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 289048 Nr: 16269-39.2018.811.0055

 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): KATIUCIE SABINA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pedido de fl. 23, SUSPENDO o trâmite processual por 120 

dias.

Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 dias, comprovar a mora do devedor, sob pena de extinção, 

conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 260781 Nr: 25435-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA GALHARDO KAGUEIAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDO ALCINDO DOBLER, ELOI DOBLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - 

OAB:23.3871-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, a certidão de fl. 44 revela que a parte demandada, embora 

devidamente citada, deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentar 

resposta.

Bem por isso, DECRETO a revelia da parte demandada, na forma do art. 

344 do CPC.

No mais, considerando a possibilidade de melhor esclarecimento dos fatos 

e que a legislação, na forma do artigo 139, inciso VIII, do CPC, permite o 

chamamento das partes para casos desse jaez, DESIGNO audiência para 

o dia 27 de novembro de 2018, às 16h00min.

INTIMEM-SE as partes acerca da solenidade designada.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 280213 Nr: 9126-96.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIVANIA SANTOS MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY ANGELA FELICISSIMO - 

OAB:22829/O, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, indicando, ainda, as questões fáticas que 

recairiam a atividade probatória, sob pena de preclusão, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273171 Nr: 3569-31.2018.811.0055

 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: DEUSDERIA BATISTA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 
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MOTO MAGAZINE AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEIMES LEÃO DE SOUZA - 

OAB:19.778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINICIUS DE 

MORAIS JUNQUEIRA - OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10.908-MT

 Vistos.

A parte demandada fora citada e apresentou contestação (fls. 82/95), 

oportunidade em que pugnou pela denunciação da lide a TOKIO MARINE 

SEGURADORA S/A.

Considerando que a empresa litisdenunciada figura como garante próprio, 

a providência requerida deve ser deferida.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 06 de dezembro de 2018, às 

15h, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos desta 

Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a litisdenunciada, no endereço declinado à fl. 93, sendo certo que 

o prazo de resposta observará o artigo 335 do CPC, dependendo da 

postura das partes quanto à realização da audiência de 

conciliação/mediação e insucesso da composição amigável, com a 

advertência grafada no artigo 344 do CPC.

PROCEDA-SE às retificações necessárias.

 INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270668 Nr: 1718-54.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO VERONESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, MUNIK MAYARA DA SILVA SOUZA - 

OAB:25.175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A

 DOU POR SANEADO O PROCESSO.(...)FIXO as seguintes questões 

fáticas/jurídicas(...)Dessa feita, DEFIRO a perícia médica, razão por que 

nomeio médico perito, o Dr. João Leopoldo Baçan, CRM n. 5.753, Estrada 

da Guarita, Condomínio Terra Nova, Casa 327, Bairro 23 de Setembro, 

Várzea Grande-MT, CEP 78.110-903, tel. (65) 9601-1639, que deverá, a 

partir dos pontos controvertidos, apresentar proposta de honorários no 

prazo de 05 (cinco) dias.Com relação aos honorários periciais, como a 

parte autora é beneficiária da justiça gratuita, será expedida certidão de 

crédito contra o Estado para o perito, caso a parte autora não obtenha 

êxito na demanda, ou será condenada a parte demandada ao pagamento, 

caso a parte autora obtenha êxito, no que tange à sua quota-parte.Afinal, 

na forma do art. 95 do CPC, como a perícia fora requerida pelas partes, 

será rateada entre elas, de modo que a parte autora e a parte demandada 

deverão ratear, entre si, metade dessa despesa.Veja-se que a parte 

demandada, à fl. 66, expressamente requer tal espécie de prova, de sorte 

que não se pode imputar unicamente à parte autora tal ônus. Após, 

INTIMEM-SE as partes, a partir do que começará a correr o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de quesitos e de assistente técnico, bem 

como para que a parte demandada deposite metade do valor dos 

honorários periciais, caso deles não discorde. Afinal, como já acenado, 

deverão arcar com metade dessa despesa.Passo seguinte, a Secretaria 

da Vara deverá agendar data, hora e local para o início da perícia, 

encaminhando os quesitos apresentados pelas partes e as questões 

fáticas/jurídicas (para serem respondidas como quesitos do Juízo), 

COMUNICANDO-SE, ainda, às partes.Após a apresentação do laudo, 

INTIMEM-SE as partes para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.A 

necessidade de prova oral será avaliada com a apresentação do laudo 

pericial.INTIMEM-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 136453 Nr: 6709-20.2011.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARINDA ALVES DE PAULA, DIRCEU 

PEREIRA PAULA, DIRSON PEREIRA PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 

- OAB: 3.659-A/MT

 Ante o exposto, nos termos do § 8º do art. 702 do Código de Processo 

Civil, REJEITO os embargos monitórios manejados pela parte demandada, 

razão porque ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, 

CONSTITUINDO, de pleno direito, o título executivo judicial, nos termos 

constantes da inicial, com a incidência dos encargos contratados até o 

ajuizamento da ação, após o que, incidirá correção monetária pelo INPC a 

partir do ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação.CONDENO a ré ao pagamento de custas, das despesas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, 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.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284787 Nr: 12906-44.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDRDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - 

OAB:24959/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o contido às fls. 19/20, CUMPRA-SE a decisão de fl. 17, com 

a seguinte alteração: onde se lê "R$ 954,00", leia-se "R$ 2.512,00".

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 261775 Nr: 26168-95.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BBS, LDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ 

- OAB:24959/O, WILLIAM LOPES DA SILVA - OAB:157942

 Vistos. HOMOLOGO por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo ora entabulado, razão por que JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso 

III, do CPC. Dou a sentença por publicada em audiência, saindo os 

presentes intimados. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS conforme acordado. 

Sem custas, na forma do artigo 90, § 3º, do CPC. Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Uma vez que 

o acordo envolveu os autos em apenso, TRANSLADE-SE cópia da 

vertente ata para os aludidos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284790 Nr: 12907-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDRDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - 

OAB:24959/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, acrescido das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 20% sobre o valor 

da causa.

No ato da citação, CIENTIFIQUE-SE a parte executada de que:

(a) no caso de integral pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade (art. 827, § 1º, do CPC);

 (b) que dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para oposição de embargos 

do devedor, independentemente da segurança do juízo (artigos 914, § 1º e 

917, ambos do CPC);

 (c) no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês.

 Citada a parte devedora e não efetuado o pagamento, PROCEDA-SE à 

penhora, avaliação e remoção de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do crédito (art. 831 do CPC), observada eventual indicação de 

bens pela parte credora ou, na falta de indicação, a gradação legal 

(artigos 829, § 1º e 835, ambos do CPC).

 Salvo expressa anuência da parte credora ou na hipótese de difícil 

remoção, os bens constritos deverão ser removidos e depositados em 

poder da parte credora, sob compromisso de depósito judicial (artigo 840 

do CPC). As despesas de remoção deverão ser antecipadas pela parte 

credora.

Havendo indicação de bem imóvel à penhora e havendo apresentação de 

cópia atual da respectiva matrícula, PENHORE-SE por termo nos autos, 

independentemente da localização do bem (artigo 845, § 1º, do CPC). Em 

seguida:

 (a) INTIME-SE a parte credora a providenciar o respectivo, mediante 

apresentação de certidão de inteiro teor do ato (artigo 844 do CPC);

 (b) AVALIE-SE o bem constrito (artigo 870 do CPC).

Efetivada a penhora de bem imóvel mediante auto de penhora, INTIME-SE a 

parte credora a providenciar o respectivo registro (artigo 844 do CPC).

 Não efetivada a penhora em razão da não localização de bens 

penhoráveis, INTIME-SE a parte devedora a, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de 

sua propriedade, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou 

embarace a realização da penhora.

 PROCESSE-SE em segredo de justiça.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 169617 Nr: 10611-73.2014.811.0055

 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 DAS GRAÇAS BRANDAO GONZAGA, JULIO 

CESAR BRANDÃO GONZAGA, LUANA BRANDÃO GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CAIO CESAR RODRIGUES 

GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDILENE JULIÃO DE SOUZA - 

OAB:4.306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que não restou comprovado o 

pagamento do ITCD, deste modo, intime-se a inventariante para no prazo 

de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do imposto devido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 176503 Nr: 18582-12.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAOC, NADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELVAIR PINTO MAGALHÃES 

- OAB:OAB/MT 16.223

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo legal, manifestar o que 

for de direito acerca do requerido às fls. 201/205.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 209600 Nr: 1773-73.2016.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUDS, SUDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:20 (VINTE) DIAS

Notificando:TERCEIROS E INTERESSADOS

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:(...) DISPOSITIVO Posto isso, considerando tudo que 

dos autos consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual: I - 

DECRETO a interdição de Sebastião Urbano da Silva, qualificada nos 

autos, DECLARANDO-O relativamente incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo 

estabelecidos; II – NOMEIO-LHE curador o Sr. Divino Urbano da Silva, 

qualificada nos autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 

755, inciso I, do CPC; III – Estabeleço que os limites da curatela ficam 

circunscritos às restrições, nos termos do art. 1772 do Código Civil 

Brasileiro, ficando o interditando Sebastião Urbano da Silva, portanto, 

privado de, sem a curadora ora indicada, emprestar, transigir, dar 

quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou 

praticar os atos de mera administração. Por consequência, DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 

do Código de Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, 

anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita. Intime-se. Ciência ao 

Ministério Público. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e 

art. 9º, inc. III, do Código Civil, registre a presente sentença no registro civil 

das pessoas naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser 

assinado pela Curadora. Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas 

Naturais desta cidade comunicar ao registro das pessoas naturais do local 

de nascimento da interditanda, para fins de anotação da interdição em seu 

assento de nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do 

art. 107). Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Às providências. Cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha - Técnica Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 251956 Nr: 18352-62.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLS, MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
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COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

JUSTIÇA GRATUITA

AUTOS N.º 18352-62.2017.811.0055

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: DIVINA LOPES SHIMOTO e MASSAO SHIMOTO

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS E PÚBLICO EM GERAL

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/07/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. Trata-se de Ação de Interdição com Pedido Liminar 

ajuizada por Divina Lopes Shimoto, por intermédio da Defensoria Pública, 

requerendo a interdição de Massao Shimoto, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. Narra a requerente, em síntese, que o 

interditando apresenta demência em estado avançado, de início há pelo 

menos 7 (sete) anos, apresentando-se desorientado no tempo e no 

espaço e com dificuldades de compreensão no que lhe é questionado, 

presentes no laudo médicp CID 10 G30.1 (Alzheimer). Registra que o 

interditando não consegue realizar as suas necessidades básicas 

sozinho, em razão dos problemas de saúde acima mencionados, além de 

não possuir condições de responder por si só perante a sociedade civil. 

Desse modo, requer seja julgada procedente a presente demanda 

nomeando a requerente como curadora do interditando Massao Shimoto. 

Com a inicial vieram os documentos de fls. 06/17. A inicial foi recebida às 

fls. 18/20, sendo concedida a tutela de urgência nomeando 

provisoriamente a Sra. Divina Lopes Shimoto como curadora provisória do 

interditando. Relatório psicossocial às fls. 28/30. Audiência de entrevista 

do interditando às fls. 31/32. Contestação por negativa geral às fls. 

37/37v. Parecer ministerial de fls. 38/40, manifestando favoravelmente a 

decretação da interdição de Massao Shimoto. Os autos vieram-me 

conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente, sabe-se que a curatela tem 

por finalidade precípua preservar os interesses do curatelado/interditado, 

cuidando de tudo que diz respeito à sua pessoa e aos seus bens. In casu, 

não restam dúvidas que a curatela deve ser deferida àquele que possui 

melhores condições de zelar pelos interesses do curatelado/interditado, a 

quem demonstre afeição ao incapaz. Verifica-se, portanto, que a curatela 

constitui-se em instituto de interesse público, destinada, em sentido geral, 

a reger a pessoa ou administrar bens de incapazes que se encontram 

impossibilitados de regerem sua vida por si, em razão de moléstia, 

prodigalidade ou ausência. Como o próprio nome diz, o instituto tem por 

finalidade preservar a defesa do curatelado/interditado, cuidando no que 

diz respeito a sua pessoa e ao seu patrimônio no limite da necessidade. 

Na nomeação de curador o magistrado deve ter em vista a situação que 

melhor se amolda aos interesses do curatelado/interditado, não podendo 

permitir que questões econômicas e interesses particulares prevaleçam 

sobre seu bem-estar. Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DECRETAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE 

CURADOR PELO JUÍZO MONOCRÁTICO DE PESSOA QUE VISA ATENDER 

OS INTERESSES DO INTERDITO. PREVALÊNCIA DO BEM-ESTAR DO 

CURATELADO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA. 

MANUTENÇÃO DO CURADOR NOMEADO. RECURSO IMPROVIDO. A 

curatela tem por finalidade precípua preservar os interesses do 

interditado, cuidando de tudo que diz respeito A sua pessoa e aos seus 

bens. Não resta dúvida de que a curatela deve ser deferida àquele que 

tem melhores condições de zelar pelos interesses do curatelado, a quem 

demonstre afeição ao incapaz. No caso dos autos, o magistrado "a quo", 

com base no acervo probatório e visando o bem estar do interdito, nomeou 

curador quem demonstrou ser mais apto para o exercício do munus. 

Sentença de primeiro grau confirmada. Recurso conhecido e improvido por 

unanimidade. (TJ/SE – Apelação Cível 2009205539, 1ª Câmara Cível, Rel. 

Des. Suzana Maia Carvalho Oliveira, julgado em 30.06.2009) (destaque 

nosso) No caso em tela, verifica-se que a interditando apresenta “quadro 

demencial avançado, de início há pelo menos 7 anos, com diagnóstico 

provável de CID G30.1. Atualmente apresenta-se desorientado no tempo e 

no espaço e com dificuldade de compreensão do que lhe é questionado. O 

paciente não apresenta condições de responder por si só perante a 

sociedade civil”, conforme se abstrai do relatório médico de fl. 12. 

Corroborando ao relatório médico supra, consta do estudo psicossocial de 

fls. 28/30 que o interditando “há algum tempo começou a apresentar 

indícios de Alzheimer (...) que a esposa Divina Lopes Shimoto e suas 

filhas demonstram cuidar muito bem do Sr. Massao Shimoto e busca 

proporcionar dentro das possibilidades conforto à ele.” Assim, vejo o 

conjunto probatório aportado aos autos demonstram que o interditando 

não possui condições de gerir os seus interesses da vida civil. Nesse 

sentido é a jurisprudência: PLAUSÍVEL A TESE DEFENDIDA NO RECURSO 

DE QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA A INTERDIÇÃO DO DEMANDADO, 

POSTO QUE A DOENÇA DE ALZHEIMER, DE QUE ESTÁ ACOMETIDO, O 

INABILITA PARA O EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL E PARA 

ADMINISTRAR E GERIR OS SEUS BENS. 2. OS LAUDOS MÉDICOS QUE 

INSTRUEM OS AUTOS DEIXAM PATENTE QUE O INTERDITANDO 

EXPERIMENTA QUADRO DE TRANSTORNO COGNITIVO PROGRESSIVO E 

DE DÉFICIT COGNITIVO DE MODERADO A SEVERO, COM DIMINUIÇÃO DA 

ORIENTAÇÃO GLOBAL, DA CONCENTRAÇÃO E DA ATENÇÃO, QUE O 

INABILITA PARA A PRÁTICA DE ATOS DA VIDA CIVIL, BEM COMO PARA 

GERIR SUAS FINANÇAS E NEGÓCIOS. 3. A NOMEAÇÃO DE UM DOS 

FILHOS DO INTERDITANDO PARA EXERCER O MÚNUS DE CURADOR 

PROVISÓRIO, EXIMINDO-O DE PRESTAR A GARANTIA LEGAL, ESTÁ EM 

CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1.190 DO CPC. 4. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ/DF - AI: 193745520088070000 DF 

0019374-55.2008.807.0000, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data de 

Julgamento: 19/03/2009, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2009) 

(destaques nossos) Com efeito, diante da comprovação das 

necessidades especiais do interditando nos autos, constato que o mesmo 

não apresenta condições de por si só praticar os atos da vida civil ou 

mesmo gerir suas finanças e negócios. Por conseguinte, conquanto o 

novo Estatuto, que alterou a redação do artigo 1.727 do Código Civil, no 

sentido de que sejam fixados limites ao exercício da curatela, abrangendo, 

a priori, os atos previstos no artigo 1.728 do Código Civil, o qual diz 

respeito essencialmente à alienação e aquisição de bens, no caso sub 

judice também devem abranger os atos patrimoniais que possam ser 

entendidos como “de mera administração”. Desse modo, verifico que o 

pedido merece acolhimento, uma vez que ficou demonstrado por meio do 

laudo médico (fl. 12) e estudo psicossocial (fls. 28/30) que o interditando 

apresenta quadro de saúde que limita o seu discernimento e a impede de 

gerenciar seus interesses da vida civil, motivo pelo qual a nomeação da 

requerente como curadora de Massao Shimoto é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO Posto isso, considerando tudo o que dos autos consta, e em 

consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte autora, razão pela qual: I - DECRETO a interdição do 

Sr. Massao Shimoto, qualificado nos autos, DECLARANDO-O 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 

forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a redação que lhe foi dada 

pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo estabelecidos; II – NOMEIO-LHE 

curadora a Sra. Divina Lopes Shimoto, qualificado nos autos, mediante 

compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, do CPC; III – 

Estabeleço que os limites da curatela ficam circunscritos às restrições, 

nos termos do art. 1.772 do Código Civil Brasileiro, ficando o interditado, 

portanto, privado de, sem o curador ora indicado, emprestar, transigir, dar 

quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou 

praticar os atos de mera administração. Por consequência, DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 

do Código de Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, 

anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita. Publique-se. 

Intime-se. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Após, 

publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de 

Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no 

Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e 

lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela Curador, com 

fundamento no art. 755, § 3º do CPC. Expeça-se mandado, ao Cartório de 

Registro Civil, para averbação à margem do assento de nascimento do 

interditado. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Às providências. Cumpra-se.

Eu, Kamila Tayane Padilha, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 2 de agosto de 2018.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 228190 Nr: 16878-90.2016.811.0055

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMTMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCE JANE DE OLIVEIRA - 

OAB:11610/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que a parte autora 

devidamente intimada, através de seu advogado, fl.59, não manifestou da 

certidão de fl.58. Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da 

CNGCJ, intimo a parte autora, na pessoa de sua advogada, bem como, 

encaminho os autos ao setor de expedição, para que seja confeccionado 

o mandado de intimação/precatória pessoalmente, para a parte autora, dar 

prosseguimento do feito, e manifestar interesse no prosseguimento no 

feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272606 Nr: 3149-26.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FFDO, FFDO, MDGDO, JVFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca à fl. 27, bem 

como o parecer ministerial de fl. 31, 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. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 285357 Nr: 13351-62.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

Considerando as disposições contidas no art. 536, §1º, do Código de 

Processo Civil, como meio de caráter coercitivo, a fim de conferir 

efetividade ao comando judicial, DETERMINO:

INTIME-SE o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir a 

obrigação de fazer, qual seja efetuar o pagamento dos débitos da moto 

Honda CG Fan 150 ESI, ano 2012/2012, placa OAR6869/MT, bem como 

transferir o veículo para à exequente, comprovando nos autos o devido 

cumprimento do acordo formulado às fls. 12/13, com devida homologação 

por sentença à fl. 14, sob pena de aplicação de multa diária de 01 (um) 

salário mínimo vigente.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 284539 Nr: 12706-37.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EACPM, KP, DPM, DPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 21, que designo o dia 

30/11/2018 às 13h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 289380 Nr: 16513-65.2018.811.0055

 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: TDGRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13.451, 

Renata M. de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, os Embargos de Declaração interpostos pela parte autora 

às fls. 93/104 são tempestivos.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 292608 Nr: 19141-27.2018.811.0055

 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: DBV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico eventual existência de litispendência 

(Cód. 292560), assim, levando em consideração o disposto no art. 10 do 

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

manifestar sobre a possibilidade de extinção do feito sem resolução.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 217350 Nr: 7816-26.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JER
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposto por Jhonny 

Enthony Ribeiro, em face de Marcos Antonio Ribeiro, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Analisando os autos, vejo que foi determinada a intimação da parte 

requerente para regularizar a representação processual (fl. 79), todavia, 

devidamente intimado (fl. 82) deixou transcorrer o lapso temporal sem 

qualquer manifestação (fl. 23).

Assim, considerando que a parte requerente não manifestou interesse no 

prosseguimento do feito, o que inviabiliza o prosseguimento dos autos, 

assim, a extinção do feito é medida que se impõe.

Vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso 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.

Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de justiça gratuita.

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

Ciência ao Ministério Público.

Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 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:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 21/22, que designo o dia 

11/02/2019 às 15h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 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:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 52, que designo o dia 

11/02/2019 às 14h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 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:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 66/68, que designo o dia 

11/02/2019 às 14h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 290469 Nr: 17403-04.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE PERES LESSI - 

OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 34/35, que designo o dia 

15/02/2019 às 16h00, para audiência de mediação e conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277334 Nr: 6828-34.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 1.508,00 (um mil quinhentos e oito 

reais), referente à complementação de diligência solicitada pela oficiala de 

justiça ANA CAROLINA MOGGI SOARES, mediante guia a ser emitida junto 

ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 278234 Nr: 7610-41.2018.811.0055

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEDER PEGNORATTO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 1.800,88 (hum mil e oitocentos reais 

e oitenta e oito centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pela oficiala de justiça MARIA CÉLIA DE SOUSA, mediante guia a 

ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 53539 Nr: 3204-94.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MILESQUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O

 Certifico que, deixo de oficiar novamente a Agência da Providência Social 

Tupã - APS Tupã-SP, em razão desta estar efetuando os depósitos 

mensalmente na Conta Única, conforme extrato de fls. 271/273.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 204290 Nr: 18199-97.2015.811.0055

 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: SILAS DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. F. DA SILVA & SILVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS - 

OAB:OAB/MT16.156, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 

9.993-B

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270041 Nr: 1089-80.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA ME, CARLOS HENRIQUE KASUHIRO MUNAKATA, 

NASIELI DO AMARAL, Evanilda Ivone do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, impulsiono os 

presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, nos bairros: 

Jardim Dias e Tarumã II, 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.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 290796 Nr: 17658-59.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANY COSTA CARVALHO, MARIO 

JORGE BOUEZ ABRAHIM, ALUG ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação e intimação 

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, no bairro: Jardim Tanaka, 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, bem como para que proceda o preparo e retirada da Carta Precatória 

expedida para a Comarca de Manaus-AM para citação e intimação dos 

requeridos, no prazo legal.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 235721 Nr: 2161-39.2017.811.0055

 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: SEBASTIÃO BARROSO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:OAB/MT 13.333

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285532 Nr: 13486-74.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.INDAIATUBA-SP, BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 3.002,88 (três mil e dois reais e 

oitenta e oito centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pela oficiala de justiça ALLANA KAREN KAWANO, mediante guia 

a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286360 Nr: 14169-14.2018.811.0055

 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): EDINALDO LEANDRO BARRETO, PIRACANJU 

PARTICIPAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 2.002,88 (dois mil e dois reais e 

oitenta e oito centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pela oficiala de justiça MARIA CÉLIA DE SOUSA, mediante guia a 

ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158635 Nr: 7230-91.2013.811.0055

 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: LAURINDO FREDERICI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT, MARCELO DORÁCIO MENDES - 

OAB:SP 136.709, MAURÍCIO DORÁCIO MENDES - OAB:SP 133.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - OAB:15.935-MT

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 262637 Nr: 26691-10.2017.811.0055

 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: JOELMA TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 80/87 foi interposto pelo 

requerido no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 1.º, 

do CPC, intimo a requerente para contrarrazoar referido recurso, no prazo 

de 15 (quinze)dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 194898 Nr: 10781-11.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANI CLEDI RUPPEL ME, VALERI POTRICH 

JUNIOR

 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: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 Certifico que, tendo em vista a determinação judicial de fl. 124, procedo a 

intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder ao preparo da Carta Precatória expedida à Comarca de 

Primavera do Leste-MT para citação do requerido, juntado a guia aos 

autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291376 Nr: 18128-90.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON ANTONIO MISSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI JOSE DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, penhora e 

demais atos, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 

7/17/CGJ, impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial 

de justiça, no bairro: Jardim Itália, 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.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285310 Nr: 13325-64.2018.811.0055

 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: AUGUSTO GINÉSIO MISSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTY SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD PEREIRA VENERANDA 

- OAB:OAB/MT 17.761-A

 Certifico e dou fé que, a contestação de fls. 215/303 é tempestiva. Dessa 

forma, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, 

item 8.1.1, impulsiono os presentes autos para que sejam enviados ao 

setor de expedição de matéria para imprensa, a fim de que a parte autora 

seja intimada para, querendo, impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 137942 Nr: 8325-30.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FRANCISCO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, MARIANA CRISTINA CORREA DE 

ANDRADE - OAB:15.549-O/MT

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145291 Nr: 4963-83.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. S. FERNANDES & CIA LTDA-ME, EDEGAR SCHEFER 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663, IVONILZA 

MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 262689 Nr: 26714-53.2017.811.0055

 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): C. MATIAS PEREIRA, MATHEUS MATIAS 

PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição de intimação, nos termos da 
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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, no bairro: Vila 

Esmeralda, 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.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284455 Nr: 12638-87.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARDOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Autos nº: 284455.

Natureza: Cobrança.

Requerente: José Cardoso dos Santos.

Requerido: Banco Itaú Consignado S/A.

Vistos,

Trata-se de ação de cobrança indevida c/c danos morais ajuizada por 

José Cardoso dos Santos em desfavor de Banco Itaú Consignado S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Realizados alguns atos processuais, as partes, às fls. 48, comunicaram a 

composição de um acordo, requerendo a sua homologação e extinção do 

feito.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Ficam as partes dispensadas do pagamento das custas remanescentes, 

se houver, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 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.: 273827 Nr: 4142-69.2018.811.0055

 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): BRUNA FRANCIELE MODENA, JOSÉ 

ARMANDO ARGENTA, NEIVA NOVELLO ARGENTA, GLOBAL AMBIENT 

INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Certifico que intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a 

certidão parcialmente positiva da oficiala de justiça de fl. 79, no prazo de 

05 (cinco)dias. Certifico ainda que, intimo a parte exequente para no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do importe de R$ 257,18 

(duzentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos), referente à 

complementação de diligência solicitada pela oficiala de justiça LUBIA 

NUNES DA COSTA, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de 

J u s t i ç a ,  c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288556 Nr: 15967-10.2018.811.0055

 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: CALCÁRIO TANGARÁ S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 146,96 (cento e quarenta e seis 

reais e noventa e seis centavos), referente à complementação de 

diligência solicitada pela oficiala de justiça LUBIA NUNES DA COSTA, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291850 Nr: 18500-39.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.PORTO ALEGRE-RS, INSTITUTO PORTO ALEGRE 

DA IGREJA METODISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE WIECHOREKI, AILTON DA 

SILVA TEIXEIRA, ROFÉLIA RENAURA ROHEDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ESPÍNOLA CARMONA - 

OAB:OAB/RS 60434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa da oficiala de justiça de fl. 11, no prazo de 05 (cinco)dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 112298 Nr: 2514-60.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GELSON DISCONZI, MARIA CLOTILDES 

RAMOS DISCONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO 

AMBROSIO SALGADO - OAB:12976 OAB/MT, FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Certifico que, intimo a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da informação de fl. 417 e, caso tenha interesse, 

efetuar o pagamento do valor de R$ 2.057,44, referente à 

complementação de diligência solicitada pelo oficial de justiça DIOGO LUIZ 

MAZZUTTI, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, 

c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 139555 Nr: 10045-32.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para a parte requerida se 

manifestar nos termos da decisão de fls.129. Outrossim, intimo a parte 

autora para que requeira o que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 103170 Nr: 2014-28.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO DAVI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, e considerando a petição de fls.168, intimo a parte autora 

para que, no prazo legal, requeira o que de direito, no prazo legal. Nada 

mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 292112 Nr: 18715-15.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVINA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13326 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º - 18715-15.2018.811.0055 – Cód.292112

VISTOS.

Trata-se de Ação Ordinária de Concessão de Auxilio Doença intentada por 

DAVINA PEREIRA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS.

Os benefícios decorrentes de acidente de trabalho, ou seja, as ações e 

medidas cautelares relativas a natureza acidentária (acidente do trabalho) 

serão processados na Justiça Estadual (comum), e os recursos, 

necessariamente, são dirigidos ao respectivo Tribunal de Justiça do 

Estado. Portanto, compete à justiça comum dos Estados apreciar e julgar 

as ações acidentarias, que são aquelas propostas pelo segurado contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social, visando ao benefício, aos serviços 

previdenciários e respectivas revisões correspondentes ao acidente do 

trabalho.

 Assim, considerando que não há nos autos documento que comprove a 

natureza acidentaria da enfermidade alegada nos autos, intime-se a parte 

autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a Inicial, juntando aos autos 

documentos que justifiquem seu pedido e que ensejam a tramitação da lide 

perante esta Justiça Estadual, bem como laudo de pericia administrativa 

marcada as fls. 23v.

Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário.

Tangará da Serra-MT, 17 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 135653 Nr: 5849-19.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 414).Posto isso e considerando o mais dos autos, acolho em parte a 

impugnação apresentada pela executada, determinando que seja 

apresentado novo calculo pelo autor, de acordo com as diretrizes 

acima.Na época, verifica-se que houve a apresentação do valor principal 

devidamente corrigido, no montante de R$ 4.809,93 (quatro mil, oitocentos 

e nove reais e noventa e três centavos), sendo certo que o valor 

apresentado pela impugnante também destoa do devido.Dessa forma, se o 

exequente apresentou calculo a maior de R$ 485,80 é certo que a 

Fazenda Publica pugnou por redução a valor muito aquém, com uma 

diferença de R$ 1309,93 do quanto devido na época. Tendo ambos 

decaído de parte do alegado, aplico o artigo 86 do CPC, de forma que cada 

qual arcara com os honorários de seus patronos.Ademais, na presente 

data é que o calculo da quantia devida pelo Estado é de R$ 5.057,80 

(cinco mil e cinquenta e sete reais e oitenta centavos).Proceda-se 

conforme artigo 535, § 3º, II do NCPC, expedindo-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 17 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 55793 Nr: 5337-12.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON WALTER CAVALARI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA ANGELICA 

KARLINSKI - OAB:9580, CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA - 

OAB:5914-B, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT, PATRICIA ELISA 

VIEIRA BRITO - OAB:10304-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 178/2006 (Cód. 55793)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista o cálculo apresentado pela contadoria judicial às fls. retro, 

intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162895 Nr: 14641-88.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARTA DIONISIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 14641-88.2013.811.0055 (Cód. 162895)

VISTOS, ETC.

Recebo o pedido de fl. retro como liquidação de sentença e, nos termos do 

artigo 510 do Código de Processo Civil, determino que intimem-se as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou 

documentos elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem 

na remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais 

em Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e 

ocasional reestruturação financeira da carreira, dentre outros 

documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 21884 Nr: 1138-49.2003.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GALDINO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:SUB PROCURADOR, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - 

OAB:0001MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT, LUAN EUZÉBIO DEBO ORTH - OAB:24.546-MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Destarte, DETERMINO que se proceda a expedição de Alvará, a fim 

de restituir o valor penhorado na conta do executado fl. 108. Por 

conseguinte, mesmo nos casos de quitação do débito na via 

administrativa, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado no 

patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e 

§19 do NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça: [...].Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente 

realizada nos autos.Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento 

dos autos, observadas as formalidades legais, providenciando as 

anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 196821 Nr: 12285-52.2015.811.0055

 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: GRENILDA DE OLIVEIRA GINDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 herdeiros habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV 

deverá ser preenchido em partes iguais para os aludidos 

herdeiros;c)inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o 

patrono do de cujus para que indique os sucessores do autor, os quais 

deverão ser intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 

– quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:Caso, após a 

homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao teto de 60 

(sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento mediante RPV, 

notadamente tendo em vista a incidência dos juros e correção monetária, 

fica determinado o seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se 

manifeste a respeito, sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, 

desde que o patrono possua poderes específicos para tanto, fica desde já 

acolhida a renúncia. Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser 

preenchida com o valor do teto de 60 salários mínimos, devendo ser 

preenchidos os campos do valor principal corrigido, bem como dos juros 

proporcionalmente aos valores totais, nos termos da planilha COREJ 

desenvolvida para o aludido fim, bem como deverá ser anotada a 

data-base do mês de expedição da requisição;b)não havendo renúncia, 

deverá a parte autora formalizar pedido de execução na forma do art. 534 

do Código de Processo Civil c/c art. 100 da Constituição Federal de 1988, 

ficando desde já autorizada a requisição do pagamento via precatório dos 

valores incontroversos, conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 

535 do CPC.3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:Caso 

a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase de 

cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores 

nos autos e comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com 

as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165926 Nr: 4954-53.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALES BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL ARTEMAN LEONEL DE 

MELO - OAB:6083

 PROCESSO Nº 4954-53.2014 – Cód. 165926VISTOS EM CORREIÇÃO1.O 

executado vem aos autos requerendo a liberação dos valores bloqueados 

via BACENJUD, em sua conta bancária.2.Alega que o valor bloqueado 

junto a agência do Banco Bradesco é impenhorável, nos termos do art. 

833, IV do CPC.O artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil 

estabelece que são impenhoráveis os valores relativos a vencimentos, 

salários, remunerações, destinados ao sustendo do devedor e de sua 

família, ressalvados os casos de pensão alimentícia e às importâncias 

superiores a 50 salários mínimos.Os extratos bancários acostados aos 

autos comprovam que os valores bloqueados via Bacenjud refere-se ao 

Benefício Previdenciário/Aposentadoria do executado. [...] 3.Tendo em 

conta que o executado demonstrou nos autos, que os valores bloqueados 

em sua conta são provenientes de salário, portanto impenhoráveis nos 

termos do art. 833 IV do CPC, determino o imediato desbloqueio dos 

valores, bem como a expedição do Alvará para restituir o valor na conta, 

demonstrada na fl. 40.4.Intime-se o exequente a fim de que requeira o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.5.Intimem-se. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário.Tangará da Serra, 25 de setembro 

de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162778 Nr: 14434-89.2013.811.0055

 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: MARGARIDA MACENTE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.Trata-se de Ação Ordinária proposta por Margarida Macente 

Siqueira em face do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento, em 

síntese, que por ser servidora pública estadual faz jus à diferença 

acarretada pela não observância dos ditames da Lei nº. 8.990/94 quando 

da conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 1994, devido à perda 

salarial decorrente da defasagem verificada entre a data da elaboração da 

folha e o seu pagamento.O feito foi sentenciada às folhas 55/60.Após a 

interposição de recurso, a sentença transitada em julgado, conforme 

certidão de fls.200. A parte autora pugnou pelo cumprimento de sentença, 

fls. 203/203v. Vieram os autos conclusos.É O BREVE RELATO. 

DECIDO.Para o Superior Tribunal de Justiça a liquidação é fase do 

processo de cognição, só sendo possível iniciar a Execução se após a 

certeza e a liquidez do título executivo, nos termos da Súmula 

83/STJ.Conforme contido na sentença, a execução do caso em tela 

somente é possível após a apuração por meio de pericia contábil 

minuciosa e de alta complexidade, que exigem conhecimentos técnicos 

específicos, mostrando-se assim a necessidade de LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.Sobre o tema o Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso já se manifestou em sintonia o posicionamento 

Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido 

de que, a liquidez neste tipo de ação, ou seja, deverá ser constatada por 

meio de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento, e não, 

por meio de simples cálculo.Em razão do trânsito em julgado da sentença e 

com fundamento no artigo 509 do CPC/2015, determino a LIQUIDAÇÃO DA 

SENTENÇA que deverá ser apurada observando-se o rito estabelecido no 

artigo 510, do CPC/2015, ante a natureza do objeto da liquidação.Nesses 

termos, intimem-se as partes para que, no prazo de 20 (vinte) dias 

apresentem pareceres/documentos elucidativos, de modo a sustentar o 

valor que entenderem devidos ou indevidos, nos termos do artigo 510 do 

CPC/2015. Com a apresentação dos documentos, volte-me os autos 

conclusos. Intimem-se. As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 219651 Nr: 9651-49.2016.811.0055

 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: OSMARINA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para a patronesse da parte 

autora se manifestar de acordo com o contido na decisão retro, sendo 

assim, nos termos da legislação em vigor, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora, pessoalmente, para que apresente documentos 

comprobatórios de que ainda está impossibilitada de exercer suas 

atividades, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo (art. 485 §1º do NCPC). Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 291155 Nr: 17922-76.2018.811.0055

 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: SEBASTIAO LINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 17922-76.2018.811.0055 (Cód. 291155)

VISTOS, ETC.

Ciente da decisão do Juizado Especial Federal, na qual à. fl. 62 declara 

sua incompetência para processar a demanda.

Destarte, recebo o presente feito, tendo em vista que compete a Justiça 

Estadual julgar conflitos decorrentes de acidentes de trabalho e, na 

sequência, determino a intimação das partes para, querendo, convalidar 

os atos, bem assim, as provas até o momento produzidas, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, volvam-me os atos conclusos para análise da tutela pleiteada.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 109133 Nr: 7788-39.2008.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. LELIS DE OLIVEIRA - EPP, JOÃO LELIS DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS GUILHERME LEAL 

CURVO - OAB:4948

 Processo n° 270/2008 - Cód. 109053

VISTOS, ETC.

Intimado a manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, sob pena de 

aplicação do art. 40 da LEF, o exequente nada requereu. Deste modo, os 

autos devem ser arquivados sem baixa na distribuição.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos do art. 40 da Lei 

de Execução Fiscal, anotando-se no Sistema Apolo que a prescrição 

intercorrente ocorrerá em 05 anos depois de arquivado.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Tangará da Serra - MT, 02 de outubro de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0500067-32.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JUNIOR PIMENTA DE SOUZA (IMPETRANTE)

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN (ADVOGADO(A))

AGUINALDO VICENTE SEGURA (IMPETRANTE)

ODAIR JOSE ALVES DE MEDEIROS (IMPETRANTE)

JOSE CARLOS DA SILVA (IMPETRANTE)

CLAUDEMIR DE SOUZA (IMPETRANTE)

ISAIR CAPPELLARI (IMPETRANTE)

JOSE SERAFIM DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

LUZIA CELIA SILVA (IMPETRANTE)

LETICIA GRAZIELLA TEIXEIRA (IMPETRANTE)

MARIA ALVES DE SOUZA (IMPETRANTE)

MARCIO DE OLIVEIRA LOPES (IMPETRANTE)

ZILDA FAUSTA DINIZ (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA GARCIA DA COSTA FRANCO (ADVOGADO(A))

WESLEY LEANDRO DAMASCENO (ADVOGADO(A))

Fábio Martins Junqueira (IMPETRADO)

Maria das Graças Souto (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, Intimem-se as partes do retorno dos autos. Não sendo 

apresentados requerimentos no prazo de 30 dais, proceda-se o 

arquivamento do feito. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 233234 Nr: 22107-31.2016.811.0055

 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: LILIANE APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 INTIMAÇÃO DO AUTOR, para apresentar contrarrazões à apelação de fls. 

70/76, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 132727 Nr: 2607-52.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA H. S. BARUFFI-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Intimação do autor para manifestar requerendo o que de direito acerca do 

extrato de folhas 585, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 124685 Nr: 3690-40.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. GRUHN-ME, RICARDI ADALBERTO 

GRUHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

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, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa, no 

sentido de intimar o advogado da parte autora para manifestar acerca da 

devolução da carta precatória expedida para a Comarca de Cruz 

Al-tan-RS, tendo em vista que a citação da parte requerida Martha Ro-cha 
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foi negativa, sendo que o oficial certificou que não foi possível proceder a 

citação da mesma conforme certidão do oficial de justiça acostada as fls. 

228.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 224123 Nr: 13438-86.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES SALVADOR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA), POSITIVO 

INFORMÁTICA S/A, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, ZURICH MINAS 

BRASIL SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA BOLIS - 

OAB:17819/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A, FELIPE HASSON - OAB:42.682/PR, GABRIELA 

MASCARENHAS FIUZA - OAB:OAB/MG 126.906, JOSÉ CUSTÓDIO 

PIRES RAMOS NETO - OAB:OAB/MG 150.225

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 190/191.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 165977 Nr: 5038-54.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL VENDRAME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR MOHR, ANGELICA RONDORA 

ALMEIDA MOHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime-se da parte autora para se manifestar quanto ao decurso do prazo 

da suspensão deferida quanto ao cumprimento do acordo, então, 

voltem-se os autos conclusos para análise da extinção da ação.

 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 Brasnorte-MT para avaliação e 

intimação, 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.: 284460 Nr: 12645-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA DE FÁTIMA BARRETO CORÁ, ISAIAS CORÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vivian Carla Dos Santos 

Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 147503 Nr: 7302-15.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VANDERLEI BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAULEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Intimação do requerido para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 470/474.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 281988 Nr: 10626-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA RODRIGUES, EDUARDO FREITAS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, TIAGO MACIEL BORGES - 

OAB:20.640/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 279857 Nr: 8892-17.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALLI & GALLI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:23192/0, FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - 

OAB:24.181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar quanto ao complemento de diligência 

do oficial de justiça: que em face das diligências realizadas nos endereços 

indicados, devidamente autorizada pelo procurador da parte autora, Dr. 

Fernando Anjolino, solicito a intimação da parte autora para efetuar a 

complementação da diligência no valor de R$ 330,66 (trezentos e trinta 

reais e sessenta e seis centavos). Caso seja interesse da parte autora, 

decorrendo “in albis” o prazo para a parte requerida efetuar o pagamento 

nos autos, nos termos do Art. 652, caput, do CPC, este Oficial de Justiça 

requer que seja efetuado pagamento de diligências para PENHORA E 

AVALIAÇÃO, a fim de que sejam realizadas buscas junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca, bem como buscas junto ao 

Departamento Nacional de Trânsito (DETRAN), além de diligências de 

penhora dos móveis ou imóveis e respectivas intimações da parte 

devedora após a efetivação de eventual penhora, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), que somado ao valor da diligência de citação, 

TOTALIZA O VALOR DE R$ 830,66 (oitocentos e trinta reais e sessenta e 

seis centavos), que deverá ser depositada por meio de guia 

d i s p o n i b i l i z a d a  n o  L i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando a Oficiala 

ANA CAROLINA MOGGI SOARES para recebimento dos valores, tudo 

conforme provimento 7/2017-CGJ e portaria n.º 064/

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 131524 Nr: 1261-66.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SALES CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO NARDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANITA LOIOLA - OAB:13178-B, 

KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Intimação do advogado do autor para que fique ciente do alvará eletrônico 

expedido nos autos as folhas 139.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 178416 Nr: 20540-33.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NIRLEI MARIA BALDO PEDROZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO 

FORCINITTI VALERA - OAB:PR/59572-A, THIAGO GUARDABASSI 

GUERRERO - OAB:320490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Intimação das partes para manifestarem acerca do alvará eletrônico 

cancelado de folhas tendo em vista que o valor é inferior ao valor da tarifa 

de transferência ted/doc, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 20522 Nr: 3901-57.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ILDO CRESTANI, JOSÉ CRESTANI, JOÃO CARLOS 

HIDALGO THOMÉ, NORBERTO BARUFFALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte requerida para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 218437 Nr: 8688-41.2016.811.0055

 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: LOTEAMENTO NOVO TARUMÃ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERTE CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 [...]Ante o exposto, considerando o que consta dos autos, REJEITO as 

impugnações apresentadas pelas pastes e, por conseguinte, HOMOLOGO 

o laudo de avaliação de fl. 62 e os cálculos apresentados as às fls. 

163/174.Para a produção das demais provas requeridas, designo, para ter 

lugar audiência de conciliação, instrução e julgamento, o dia 05 de 

dezembro de 2018, às 14h00min (MT).Faculto às partes a oportunidade de 

apresentar rol de testemunhas no prazo do artigo 357, §4º, do Código de 

Processo Civil, devendo os patronos se atentarem as diligências e prazos 

postos no artigo 455, do CPC.Intimem-se pessoalmente as partes para 

comparecimento na audiência.Caso haja carta precatória a ser expedida, o 

prazo para cumprimento é de 60 (sessenta) dias, providenciando a parte 

interessada as quantias para as despesas necessárias, bem como o 

cumprimento, sob pena de se declarar encerrada a instrução.Dê-se 

ciência aos nobres patronos judiciais.Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 274275 Nr: 4454-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA LACERDA DOS SANTOS, RICHARD 

LOPES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Vistos,

Para readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 22/10/2018 às 

13 horas.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 242905 Nr: 11102-75.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDO RODRIGUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Eldo Rodrigues Silva, Cpf: 01731446322, Rg: 

26593612003-8 SSP MA Filiação: , data de nascimento: 03/11/1987, 

brasileiro(a), natural de Vitorino ffreire-MA, convivente, comerciante, 

Endereço: Av. Tancredo Neves, 76-N, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da 

Serra-MT

Finalidade:CITAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

Resumo da inicial:Em 27.01.2017 o denunciado trazia consigo substancia 

entorpecente causadora de dependencia fisica e psiquica, para uso 

proprio, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Decisão/Despacho:Aberta a audiência foi constatada a presença da DD. 

Promotor de Justiça, ausente o autor do fato. Foi aberta a palavra ao Dr. 

Promotor de Justiça: MM. Juiz, diante do teor da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça, manifesto-me pela remessa dos autos ao Juízo Comum, com 

fundamento no parágrafo único, do art. 66, da Lei nº 9.099/95. 

DELIBERAÇÕES Após, o MM. Juiz determinou: Vistos. O autor do fato não 

foi encontrado nos endereços disponíveis nos autos. Não foi possível 

realizar consultas para tentar obter o endereço atualizado do autor do fato 

pelos sistemas BACENJUD e INFOJUD, porquanto não há informação do 

seu CPF nos autos, informação que é imprescindível às diligências. Nesse 

passo, não havendo outro endereço informado nos autos e não sendo 

possível obtê-lo por outros meios, determino a remessa dos autos à 

Justiça Comum, nos termos do art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, 

tornando os autos com vista ao Ministério Público. Cumpra-se. Saem os 

presentes intimados.

Nada mais havendo para constar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito THIAGO 

SCARPELLINI VIEIRA Promotor de Justiça

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

2ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 203434 Nr: 17470-71.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 Autos nº: 17470-71.2015.811.0055.

Código Apolo nº: 203434.

Vistos etc.

1. Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de janeiro de 

2019, às 13h50min.

2. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 01-E) e na resposta (fls. 52).

4. CIÊNCIA ao Ministério Público e à advogada constituída.

5. CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 198568 Nr: 13656-51.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBERTON VINICIUS RIBEIRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DOS SANTOS 

TURATI - OAB:15.179/MT

 Autos nº: 13656-51.2015.811.0055.

Código Apolo nº: 198568.

 Vistos etc.

 1) INDEFIRO o pleito formulado pela Defesa às fls. 76, porquanto 

PRECLUSA a oportunidade de trazer aos autos o endereço atualizado do 

informante Vanderlei Alves da Silva Versalli, porquanto o advogado do réu 

saiu da audiência realizada em 30 de janeiro de 2018 de que deveria 

informar o endereço atualizado, no prazo de cinco dias, sob pena de 

preclusão e, quando intimado para tanto, em 22/05/2018 (disponibilizado 

no DJE em 21/05/2018, conforme se verifica do Sistema Apolo), somente 

em 29/05/2018, protocolizou petição pugnando por mais prazo para tentar 

descortinar o atual endereço de tal testemunha/informante.

 2) ADVIRTO a Secretaria de Vara para que OBSERVE a necessidade de 

CERTIFICAR nos autos (não só no Sistema Apolo) as publicações diversas 

no DJE, para os devidos fins.

 3) Por outro lado, HOMOLOGO, para que surtam os jurídicos e legais 

efeitos, a desistência de oitiva expressa da vítima Luanna Nune Versalli e 

da testemunha Vanderlei Alves da Silva Versalli, externada pelo Ministério 

Público às fls. 74/74 verso e a desistência tácita da vítima, por parte da 

Defesa (petição de fls. 76, cujo requerimento foi indeferido nesta 

oportunidade, insistia apenas na oitiva de Vanderlei).

 4) Em consequência, DESIGNO o dia 24 de janeiro de 2019, às 16h10min, 

para proceder ao interrogatório do réu, que deverá ser INTIMADO a 

comparecer, a fim de ser interrogado, sob pena de revelia.

 5) INTIMEM-SE o Ministério Público e a Defesa, acerca da audiência supra 

designada.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 203584 Nr: 17613-60.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERONIMO ELEO BRESOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154

 Autos nº: 17613-60.2015.811.0055.

Código Apolo nº: 203584.

Vistos etc.

1. Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de janeiro de 

2019, às 15h20min.

2. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 01/E) e na resposta (fls. 84).

4. REQUISITE-SE as testemunhas militares junto ao Comando respectivo.

5. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 13 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 142521 Nr: 1943-84.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON WESLEY MENEGUELLO, 

MARINALVA GREGORIO DOS PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 Ex positis, em consonância com a manifestação do Parquet (fls. 221/222 

verso):DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos réus Everton Wesley 

Meneguello e Marinalva Gregório dos Passos, já qualificados nos autos, 

em virtude da ocorrência da prescrição, fazendo-o com fundamento no 

artigo 107, inciso IV, c/c art. 110, § 1º e 109, inciso IV, c/c art. 115, todos 

do Código Penal.1.Como se trata de prescrição da pretensão punitiva, 

cujos efeitos equivalem à absolvição, ficam os réus ISENTOS do 

pagamento das custas processuais e do lançamento de seus nomes no 

rol dos culpados.2.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. 3.Transitada em julgado a presente 

sentença de extinção da punibilidade, ARQUIVEM-SE os autos com as 

devidas baixas na distribuição e no relatório.4.CIÊNCIA ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra, 27 de agosto de 2018.Anna Paula Gomes 

de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 202032 Nr: 16373-36.2015.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL 7º VARA DE CUIABA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILCLEBER RICARDO MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DO PATRONO DO RÉU, DR. ROMAIR CÍCERO DE 

OLIVIERA, PARA QUE, NO PRAZO LEGAL, APRESENTE O CUMPRIMENTO 

DO ITEM "D" DA DECISÃO DE FLS. 3.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000986-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VIANA DE PAULA (EXEQUENTE)

LUCAS ANTONIO BATISTAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

Vistos. CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença e, SOMENTE 

NESTA HIPÓTESE, 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). Após, certifique-se 

no processo principal que a obrigação de pagar já foi devidamente 

cumprida nestes autos. CASO SEJA CERTIFICADO QUE NÃO OCORREU O 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, TORNEM OS AUTOS 

CONCLUSOS PARA DELIBERAÇÕES. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 16 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010663-93.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA ADRIANE GUSMAO (REQUERENTE)

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON DE TAL (REQUERIDO)

WAGNER RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

VISTOS. CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo de embargos do executado 

do valor bloqueado no ID 15414629. Se decorrido o prazo e, SOMENTE 

NESTA HIPÓTESE, defiro o pedido para levantamento. Deverá a Sra. 

Gestora certificar-se se o postulante possui poderes na procuração 

outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em caso positivo, 

antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do Provimento nº 

68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a parte 

contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando eventual 

impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a Secretaria deverá 

aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para 

eventual impugnação ou recurso, para só então expedir o alvará de 

levantamento. Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no 

prazo legal, tornem os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 24 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001917-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MARCELO FREITAS (REQUERENTE)

CRESLAINE MACIEL PEGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Referido procedimento, previsto 

no Provimento nº 68/2018-CNJ, somente deverá ser dispensado pela 

Secretaria na hipótese de existir manifestação expressa do devedor 

concordando com o pedido de levantamento dos valores e pela expedição 

do alvará, caso em que o alvará poderá ser imediatamente expedido. Com 

o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os 

autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000683-76.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI (ADVOGADO(A))

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Referido procedimento, previsto 

no Provimento nº 68/2018-CNJ, somente deverá ser dispensado pela 

Secretaria na hipótese de existir manifestação expressa do devedor 

concordando com o pedido de levantamento dos valores e pela expedição 

do alvará, caso em que o alvará poderá ser imediatamente expedido. Com 

o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os 

autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001531-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENYWTON MOURAO MIRANDA (REQUERENTE)

GUNDHER GOMES DUARTE (ADVOGADO(A))

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO (REQUERIDO)

JULIANO VIEIRA DE PAULA (REQUERIDO)

MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES (ADVOGADO(A))

LEOAR ALVES MOURA (REQUERENTE)

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA (ADVOGADO(A))

MARIANA CRESTANI PALMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Reclamante para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000567-70.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO JORGE SILVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

CLEBER ALVARENGA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O. J. BOMBAS INJETORAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Com fundamento no art. 655, XII, do CPC, defiro o pedido de 
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penhora dos direitos de crédito do executado, devedor fiduciante, 

relativos ao veículo indicado no ID 13962339. Para efetivação desta 

penhora, determino, inicialmente, a intimação do credor fiduciário - Banco 

Bradesco, para que não transfira o bem ao executado. Outrossim, deverá 

o credor fiduciário informar a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, qual o 

total de parcelas pagas pelo devedor fiduciante, bem como o respectivo 

saldo devedor. Após, para que se complemente a penhora, intime-se o 

executado do ato, para que ele não venha a fazer a cessão de seus 

créditos, nos termos do art. 855, I, do CPC de 2015. Efetuada a penhora, 

designe-se audiência de conciliação, na qual a executada poderá oferecer 

embargos, consoante art. 53, §1º, da Lei 9.099/95. Não sendo opostos 

embargos, o exequente sub-rogará o direito de crédito do executado até a 

concorrência de seu crédito. Caso infrutífera a penhora, intime-se o 

exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 18 de outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-33.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGO CAVALCANTE (REQUERENTE)

MARCOS BOTELHO LUCIDOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. DE OLIVEIRA EIRELI - ME (REQUERIDO)

LIDIANE FORCELINI (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002267-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI CAMACHO DA CRUZ (REQUERENTE)

ANTONIO JOAO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 05 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010549-62.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR HANSEN (REQUERENTE)

FRANCISMAR SANCHES LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADECENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

JACKSON MARIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos o pagamento voluntário do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010287-15.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MORIZZO E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE DE OLIVEIRA SALES (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001631-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

DEBESA & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (EXEQUENTE)

KAMILLA PALU SASSAKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA CAROLINA DE MOURA (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001989-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEDMAR MACHADO DA LUZ (REQUERENTE)

LIVIA SETTER BACCON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 15 de Agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001583-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

DEBESA & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (EXEQUENTE)

KAMILLA PALU SASSAKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JOSE DOMINGOS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010463-91.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA MARIA PEGORINI - ME (EXEQUENTE)

TASSIA DE AZEVEDO BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI (ADVOGADO(A))

VANY SANTOS RAMOS (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000700-15.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

APARECIDA MARIA VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico o fim do prazo da suspensão (30 dias). INTIMO a Parte 

Reclamante para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002334-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO (ADVOGADO(A))

TANGARA SHOPPING CENTER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. O reclamante ajuizou a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com 

pedido de medida de urgência consistente em determinar que a reclamada 

se abstenha de suspender o serviço de energia elétrica em sua unidade 

consumidora, que se abstenha de efetuar cobranças, bem como retire ou 

se abstenha de inscrever seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, 

ao argumento de que está sendo cobrado por recuperação de consumo 

que não deu causa. FUNDAMENTO E 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 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. A tutela de 

urgência deve ser deferida. É possível inferir pelos documentos juntados 

que o reclamante efetivamente está sendo cobrado, na fatura com 

vencimento aos 15.10.2018, por provável recuperação de consumo na 

Unidade Consumidora nº 6/687554-6. Nesse aspecto, não se pode olvidar 

o que estabelece o art. 6º, § 3º, inc. II, da Lei nº 8.987/95, quando legitima 

a possibilidade da suspensão do mencionado serviço em caso de 

inadimplemento. No entanto, deve ser observado, que a relação em apreço 

está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, o qual reconhece o 

serviço em voga como essencial, estando, pois, escudado pela 

continuidade, à luz do art. 22 do aludido microsistema. Assim, a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica encontra pleno respaldo 

quando há o inadimplemento de faturas relativas ao consumo efetivo e 

atual. No entanto, a torrencial jurisprudência, inclusive do C. Superior 

Tribunal de Justiça, vem entendendo de forma pacífica que a suspensão 

não encontra justificativa quando relativa ao inadimpelento de obrigação 

referente a recuperação de consumo. A documentação coligida aos autos 

pelo reclamante demonstra que o débito discutido aos autos é oriundo de 

lançamento por mera suspeita de ocorrência de fraude (Id 16001536). O 

periculum in mora evidencia-se pelo fato de que a energia elétrica é 

serviço essencial, daí surgindo prejuízos irreparáveis caso venha ser 

interrompido. Como consequência, advém a necessidade de deferimento 

da liminar de forma inaudita altera parte, pois fosse a tutela concedida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. Ademais, 

cumpre ressaltar que a medida liminar está calcada no juízo da 

probabilidade e não no juízo da certeza, o que autoriza a sua concessão 

inaudita altera parte. Também convém ressaltar que a presente medida 

está sendo deferida somente em relação ao valor do consumo faturado da 

fatura com vencimento no dia 15.10.2018, no valor de R$ 20.601,56, pois 

somente este débito está em discussão nestes autos, sendo que 

eventuais inadimplementos e corte de energia por outras faturas 

posteriores não estão acobertados por esta medida. Evidente que, para 

que o fornecimento de energia elétrica se mantenha, deverá o reclamante 

promover o regular pagamento de todas as faturas a serem emitidas 

constando o consumo efetivo aferido, sem o que está legitimada a 

suspensão do serviço. No que tange ao pedido de retirada/abstenção de 

inscrever o nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

também merece acolhimento pelos mesmos fundamentos acima elencados. 

Nesse aspecto, a plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia na 

provável declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do 

nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Não se pode 

olvidar que o lançamento do nome do requerente no banco de dados de 

serviços de restrição de crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, 

tem sido objeto de restrição no campo da jurisprudência, como se vê, por 

exemplo, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. 

CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 

77. Em casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do 

credor se mostra precipitada, as consequências em detrimento do 

consumidor ou devedor são devastadoras e irreparáveis, com abalo no 

seu crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos 

negativos na sua honra ou boa fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em 

casos de discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o 

nome dos devedores no banco de dados de serviços de restrição de 

crédito. Diante disso, reconheço a probabilidade de êxito na demanda, 

tendo em vista a alta probabilidade de ser reconhecida a inexistência de 

débito e a consequente ausência do inadimplemento por parte do 

reclamante, o fato de a prova até este momento produzida não ser 

equívoca, bem como o fundado receio de dano de difícil reparação nos 

potenciais prejuízos que o bloqueio de crédito pode gerar. Verifico a 

ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer 

tempo e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão, sem qualquer prejuízo à requerida. Por fim, reputo 

absolutamente desnecessária a exigência de caução. Com estas razões, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, sem ouvir a parte contrária, para o fim 

de determinar a suspensão da cobrança do débito em debate, bem como 

que a reclamada se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica na Unidade Consumidora nº 6/687554-6 pelo não pagamento da 

fatura com vencimento aos 15.10.2018, no valor de R$ 20.601,56, e que 

exclua ou se abstenha de inscrever o nome do reclamante dos registros 

de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre outros) 

com relação ao débito objeto da presente demanda. 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, 
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o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) 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, 18 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112117 Nr: 4989-09.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, ficam 

devidamente INTIMADAS as partes requerente e requerida, para que 

efetuem, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, a que 

foram condenadas, no importe de R$ 258,62( duzentos e cinquenta e oito 

reais e sessenta e dois centavos) termos da r. sentença. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 192,82(Cento e noventa e 

dois reais e oitenta e dois centavos) para recolhimento da guia de custas 

judiciais e R$ 65,85 (sessenta e cinco reais e oitenta centavos) para fins 

de recolhimento da guia de taxa judiciária. Ficando cientificados de que 

poderão acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – 

Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do 

pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, 

será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112651 Nr: 5287-98.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL JOSE DA PAIXÃO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 505,45 

(Quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 128,60 (Cento e vinte e oito reais e sessenta centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98399 Nr: 4697-58.2014.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS AURÉLIO COSTA DA SILVA & 

CIA.LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: DIAS

AUTOS N.º 4697-58.2014.811.0045COD. 98399

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

PARTE REQUERIDA: MARCOS AURÉLIO COSTA DA SILVA & CIA.LTDA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Marcos Aurélio Costa da Silva & 

Cia.ltda, CNPJ: 08533599000130, brasileiro(a), Endereço: Av. da 

Produção, 1510-W, Sala 19, Bairro: Bandeirantes, Cidade: Lucas do Rio 

Verde-MT

INTIMANDO(A, S):, Endereço: Atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 632,27 

(Seiscentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 255,42 (Duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois 

centavos) para fins de recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica 

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

de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o 

valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, 

que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 18 de outubro de 2018.

 Luciana Maria Adams

 Gestora do CAA

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004761-46.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE (ADVOGADO(A))

CLAYTON DA SILVA CRUZ (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação das partes acerca da perícia médica agendada para o dia 

14/11/2018, com Dr. Guido V. Céspedes (endereço: Av. Mato Grosso, 

936-S, Alvorada), a partir das 08:30 horas ou 13:30 horas, por ordem de 

chegada, devendo o(a) advogado(a) da parte autora informar o(a) 

requerente para comparecimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001984-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE (ADVOGADO(A))

DENIS RODRIGUES DE SOUSA (AUTOR(A))

HEMELLY BURATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação das partes acerca da perícia médica agendada para o dia 

14/11/2018, com Dr. Guido V. Céspedes (endereço: Av. Mato Grosso, 

936-S, Alvorada), a partir das 08:30 horas ou 13:30 horas, por ordem de 

chegada, devendo o(a) advogado(a) da parte autora informar o(a) 

requerente para comparecimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002061-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA SEVIGNANI (AUTOR(A))

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - 459.986.040-91 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação das partes acerca da perícia médica agendada para o dia 

14/11/2018, com Dr. Guido V. Céspedes (endereço: Av. Mato Grosso, 

936-S, Alvorada), a partir das 08:30 horas ou 13:30 horas, por ordem de 

chegada, devendo o(a) advogado(a) da parte autora informar o(a) 

requerente para comparecimento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003838-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE ZANATTA RABSCH (REQUERENTE)

VERA MARIA ZANATTA RABSCH (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimação das partes sobre o resultado do estudo social anexado aos 

autos, podendo os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas 

partes oferecer seus pareceres no prazo de dez dias, a teor do que 

dispõe o parágrafo único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 36348 Nr: 1373-02.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M-VCSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO STABELINE MINHOTO - 

OAB:26346/SP, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116353/SP, 

PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - OAB:177342/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT - 4.427

 CÓDIGO 36348.

 Vistos etc.

Conforme se infere às f. 314/315, as partes entabularam acordo 

estabelecendo parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido e, em consequência, eliminar a presente demanda.

 Desta forma, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, é devida a homologação por ato 

judicial.

ISTO POSTO, homologo o acordo entabulado pelas partes, que passam a 

fazer parte da presente sentença, para que surta seus jurídicos efeitos, 

inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o 

caso.

A homologação segue a fundamentação do art. 487, III, do Código de 

Processo Civil, para tanto, extinguindo o presente processo com 

resolução de mérito.

 Homologo, ainda, a renúncia ao prazo recursal.

Expeça-se imediatamente o necessário ao levantamento do valor 

penhorado à f. 311, observando-se os dados bancários indicados no item 

2 de f. 314.

 Defiro, ainda, o levantamento das restrições realizadas via RENAJUD à f. 

265.

Custas processuais e honorários advocatícios conforme acordado.

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

Lucas do Rio Verde-MT, 16 de outubro de 2018.

 GISELE ALVES SILVA

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 26710 Nr: 741-44.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON GONÇALVES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT, ELOANE VALENTIM EVANGELISTA - 

OAB:20.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, impulsiono o feito e intimo o autor para se 

manifestar sobre a devolução da Carta Precatória fl.s 132,133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 103815 Nr: 680-42.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO GEMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ALVARO DA CUNHA NETO - OAB:12069/MT, EDENIR RIGHI - 

OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 Certifico e dou fe que, para cumprimento do mandado, se faz necessário 

o pagamento da diligência do oficial de justiça. Dessa forma, impulsiono o 

feito e intimo o autor para providenciar o recolhimento da guia que deverá 

ser emitida pelo site do TJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 83723 Nr: 3222-38.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Certifico e dou fé que, o Alvará de nº 442696-7/2018, foi devidamente 

liberado na conta informada nos autos. Dessa forma, impulsiono o feito, e 

intimo a douta procuradora para caso queira manifestar nos autos no 

prazo de 05(cinco) dias. Outrossim, nada sendo requerido os autos serão 

arquivados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva
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 Cod. Proc.: 89315 Nr: 3199-58.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDO BASTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SÃO LUCAS, MUNICIPIO DE LUCAS 

DO RIO VERDE -MT, HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, VALTERLEI MIQUELIN - OAB:OAB/MT 14.307

 Certifico e dou fé que, impulsiono o feito e intimo as partes para 

recolhimento dos honorários periciais, proposto pelo perito Judicial no 

valor de R$ de 1.000,00. Outrossim, certifico que a pericia encontra-se 

juntada aos autos. Dessa forma, aproveito o ensejo para intim-los para 

manifestação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004430-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANALIA DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Município de Lucas do Rio Verde - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004430-30.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ANALIA DE SOUZA LIMA REQUERIDO: ESTADO DO MATO 

GROSSO, MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência 

proposta por Analia de Souza Lima, representada por sua filha Luzia Edna 

Lima Afonso, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de 

Lucas do Rio Verde/MT. Sustenta que é idosa e esta internada no Hospital 

São Lucas, sem condições para arcar com os custos e gastos dos 

referidos procedimentos, com fratura do colo do fêmur direito com 

indicação cirúrgica e prognóstico ruim, com riscos de complicações. Com 

a inicial, juntou documentos. Vieram-me os autos conclusos. Relatei. 

Fundamento e decido. A saúde é direito constitucional, na forma do artigo 

196 e seguintes da Constituição Federal, e já decidido pelo Supremo 

Tribunal Federal que a amplitude da tutela de emergência nestes casos 

afasta discussão acerca da obrigação do Estado. Compulsando os autos, 

verifico que consta a manifestação do médico dando conta de que a 

paciente necessita do procedimento cirúrgico pleiteado na inicial. 

Considerando que o atendimento básico do Sistema Único de Saúde 

compete ao Município, ao passo que os procedimentos complexos são de 

responsabilidade do Estado, conforme preconiza a organização do SUS, 

imputo exclusivamente ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo 

cumprimento da liminar deferida. Isto posto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA, para o fim de determinar que o Estado de Mato 

Grosso providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o procedimento cirúrgico 

de ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL DIREITO prescrita a 

paciente/autora ANALIA DE SOUZA LIMA, inclusive com a disponibilização 

de leito de UTI, caso necessário. E, ainda, determinar que o Município de 

Lucas do Rio Verde/MT providencie todos os meio necessários para a 

realização da cirurgia supracitada. Na oportunidade em que os requeridos 

forem intimados da presente decisão, proceda-se à citação para que 

estes respondam a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias úteis. A 

citação/intimação do Estado deverá ser de forma eletrônica (faz símile), 

para que, da data da juntada da comunicação do cumprimento do ato, 

considere-se o dia do começo do prazo para o cumprimento da liminar 

deferida e do prazo de resposta. Deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação, vez que o direito tutelado não admite 

autocomposição (art. 334, §4º, II, do CPC). Consigne-se no mandado que, 

não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora (CPC, art. 341, c/c art. 344). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003399-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VERA MARIA ZANATTA RABSCH (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Agendado pericia do processo 1003399-09.2017.8.11.0045. para dia 

05/12/2018 a partir das 8:30h por ordem de chegada

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001408-32.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH (ADVOGADO(A))

SILVANA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Agendado pericia do processo 1001408-32.2016.8.11.0045. . para dia 05 

/12/2018 a partir das 8:30h por ordem de chegada

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000654-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO (ADVOGADO(A))

JESSICA ALESSANDRA FONTANELI DA SILVA (AUTOR(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Agendado pericia do processo 1000654-22.2018.8.11.0045 para dia 12 

/12/2018 a partir das 8:30h por ordem de chegada

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001905-46.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO OLIVEIRA DE DEUS (AUTOR(A))

GUIDO ICARO FRITSCH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Agendado pericia do processo 1001905-46.2016.8.11.0045. . para dia 28 

/11/2018 a partir das 8:30h por ordem de chegada

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001205-70.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

J. C. E. (REQUERENTE)

ANA CAROLINA CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001205-70.2016.8.11.0045. 

REQUERENTE: JULIA CORREA ENGELBRECHT, ANA CAROLINA CORREA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Por 

cumpridas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do artigo 1.010 do 

CPC, subam os autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, com os 

cumprimentos deste Juízo. 2. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO 

VERDE, 26 de setembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001172-80.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ILAIDES MARIA RAZERA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ (ADVOGADO(A))

GABRIEL RAZERA (REQUERIDO)

SERGIO ALBERTO BOTEZINI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1001172-80.2016.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 880,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[Tutela e Curatela]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ILAIDES MARIA RAZERA 

Parte Ré: REQUERIDO: GABRIEL RAZERA Vistos etc. 1. Cuida-se de ação 

proposta por Ilaides Maria Razera, em face de seu pai, Gabriel Razera, 

todos qualificados nos autos, requerendo, em suma, a nomeação da 

autora como curadora do requerido, pois, este foi diagnosticado com Mal 

de Alzheimer, alegando sua incapacidade laborativa. Com a inicial vieram 

Laudos médicos (ID Num. 1460126 - Pág. 1/2), documentos pessoais (ID 

Num. 1457152 – Pág 3/4) e outros. A tutela antecipada foi deferida (ID 

Num. 11294835 - Pág.8), o requerido foi devidamente citado (ID Num. 

1520062). Ainda no despacho inicial, no item 6, fora oficiado a Secretária 

de Saúde Municipal para realização de perícia médica do interditando. Em 

resposta, a Secretária juntou aos autos a ID Num. 11599576, a certidão de 

óbito do requerido. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. 

Analisando os presentes autos, resta clara a perda do objeto da demanda, 

uma vez que a pretensão posta em litígio restringia-se à nomeação da 

autora para quanto curadora do requerido, retratando, deste modo, nítido 

caso de direito personalíssimo, portanto, intransmissível. Se assim é, tenho 

que a informação contida na certidão ID Num. 11599576, anunciando o 

óbito da parte ré, conduz inexoravelmente à extinção da ação sem 

resolução do mérito nos termos do art. 485, IX do CPC/2015, conforme 

precedentes do TJ-RS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. 

TRATAMENTO DOMICILIAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - 

TEMODAL. ÓBITO DA PARTE AUTORA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. 

EXTINÇÃO DA AÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Cuidando-se de direito 

personalíssimo - necessidade do medicamento Temodal para tratamento 

domiciliar - e ocorrendo a morte da parte autora, impõe-se o decreto de 

extinção, por perda de objeto. Art. 267, IV e IX, do CPC. 2. Tendo sido 

necessário o ingresso da ação para garantir o direito à saúde, providência 

alcançada em antecipação de tutela, cabível a imposição do pagamento 

dos ônus sucumbenciais à parte demandada. Princípio da causalidade. 

Art. 20, caput, do CPC. JULGARAM EXTINTO O FEITO, PREJUDICADO O 

EXAME DO APELO. (Apelação Cível Nº 70041238841, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

23/03/2011). APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

FALECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 

ISENÇÃO DO ESTADO. I. O óbito do autor que postula o fornecimento de 

medicamentos, impõe a extinção do processo, sem resolução de mérito, 

uma vez que o pedido reflete direito subjetivo material personalíssimo e 

intransmissível. Precedentes desta Corte. ... (Apelação Cível Nº 

70036280311, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 23/06/2010). APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PÚBLICO NÃO-ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. DIREITO PERSONALÍSSIMO. FALECIMENTO DO AUTOR 

NO CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE 

DO OBJETO DA AÇÃO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Versando 

a demanda sobre direito personalíssimo, a morte do autor acarreta a 

extinção do processo, por perda superveniente do objeto. 2. Pretensão de 

ressarcimento dos sucessores do autor falecido quanto a valores 

desembolsados com a aquisição de medicamentos a ele destinados que 

deve ser deduzida em ação própria. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70028880847, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 27/05/2009). 

Ademais, há que se ter em mente a disposição contida no art. 493 do CPC: 

“Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo 

ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo 

em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de 

proferir a sentença.”. 3. DISPOSITIVO. 3.1. ANTE O EXPOSTO, 

considerando se tratar de ação intransmissível por disposição legal, diante 

da morte do autor, julgo extinto o presente feito sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, IX do Código de Processo Civil/2015. 3.2. Sem 

sucumbência, eis que se trata de parte beneficiária da Justiça Gratuita. 

3.3. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO 

VERDE, 27 de abril de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002308-15.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA (EXEQUENTE)

Valéria Grecco Teixeira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA DOUTA ADVOGADA PARA QUE NO PRAZO LEGAL 

IMPULSIONE O AUTOS TENDO EM VISTA DECURSO DE PRAZO.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004716-76.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MIQUELIN (ADVOGADO(A))

LUCANS NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 778.112.839-72 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO PROCURADOR PARA QUE NO PRAZO SE 

MANIFESTE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002201-68.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA (ADVOGADO(A))

ALTEMIR FERNANDES RODRIGUES (AUTOR(A))

ALCENO DALLA ROSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1002201-68.2016.8.11.0045 

AUTOR: ALCENO DALLA ROSA, ALTEMIR FERNANDES RODRIGUES RÉU: 

FIAGRIL LTDA Vistos. 1. Mantenho a decisão combatida por seus próprios 

fundamentos. 2. Nos termos do artigo 331, § 1º do CPC, cite-se o 

requerido para, querendo, responder ao recurso no prazo de 15 dias. 3. 

Após, decorrido o prazo de resposta, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, com os cumprimentos deste juízo. 4. Intimem-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde, 19/12/2017. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz de Direito (assinatura digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000360-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

ODINEI ALOIR ROYER (AUTOR(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Solicito exames especializados atualizados e avaliação atualizada da 

especialidade de Ortopedia, para a conclusão da pericia medica. 

Atenciosamente. Dr. Guido Vaca Céspedes CRM MT 5084.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001734-89.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES (ADVOGADO(A))

CLOVIS PEDRO CAMPIGOTTO (AUTOR(A))

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DIZER NOS AUTOS, SE A PERÍCIA 

DESIGNADA FOI EFETUADA OU NÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001472-42.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

HDI SEGUROS S.A. (RÉU)
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CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001472-42.2016.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 128.516,10; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA Parte Ré: RÉU: HDI 

SEGUROS S.A., CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA Vistos. 1. 

Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas que 

pretendem produzir, justificando sua pertinência. 2. Ato contínuo, concluso 

para saneamento e organização do processo, não se excluindo 

possibilidade de eventual julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito. 3. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO 

VERDE, 19 de abril de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001264-58.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE ALINE GREGORIO (REQUERENTE)

CAMILLA AFONSO DE BRITO (ADVOGADO(A))

JAIR ANTONIO DE ROSSO GREGORIO (REQUERENTE)

REJANE GREGORIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FORUM DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1001264-58.2016.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 880,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, Guarda]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JAIR ANTONIO DE ROSSO GREGORIO, REJANE GREGORIO, 

JOSIANE ALINE GREGORIO Parte Ré: REQUERIDO: FORUM DA COMARCA 

DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos etc. 1. Trata-se de Ação Consensual de 

Modificação de Guarda ajuizada por Jair Antônio de Rosso Gregório e 

Josiane Aline Gregório, todos devidamente qualificados. Após vistas e 

parecer do MP, fora determinado a realização de estudo psicossocial, a 

qual, constatou na entrevista realizada com a avó da infante, Rejane 

Gregório, que sua filha voltara a residir na comarca de Lucas do Rio 

Verde, deste modo, fazendo-se desnecessária o prosseguimento do feito. 

O Ministério Público manifestou-se requerendo a extinção do processo a 

ID Num. 5472053 – Pág 1/2. Intimada a parte autora para informar se 

haveria interesse no prosseguimento do feito, esta se quedou inerte, 

deixando reputar seu silêncio como anuente. É o sucinto relato. 

Fundamento. Decido. 2. Analisando os presentes autos, resta clara a 

perda do interesse processual superveniente, eis que a autora voltara a 

residir na comarca e atualmente exerce a guarda da infante, sendo assim 

desnecessária a transferência da guarda. Deste modo, não há nenhum 

interesse processual no prosseguimento da ação, que deve ser julgada 

extinta sem julgamento do mérito. 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)” 3. ANTE O EXPOSTO, diante da carência da ação 

decorrente da falta de interesse processual superveniente, julgo extinto o 

presente feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a falta de interesse 

processual. 4. Isento de custas, eis que as partes são beneficiárias da 

assistência judiciária gratuita, na esteira do disposto no artigo 4º da Lei nº 

1.060/50. 5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO 

RIO VERDE, 25 de abril de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001385-86.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER NERI DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001385-86.2016.8.11.0045. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Parte Ré: REQUERIDO: CLEBER 

NERI DOS SANTOS Vistos. 1. Defiro o pedido de id. 13021088. 2. 

Expeça-se o necessário. 3. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO 

VERDE, 8 de maio de 2018. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA 

Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 95604 Nr: 2402-48.2014.811.0045

 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: JODEMIR ARAL NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO NEVES DE PINHO, CLEONICE JESUS 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifestem-se as partes sobre o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 91362 Nr: 5242-65.2013.811.0045

 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): JANIO MARCELO ANCINI, JANIO MARCELO 

ANCINI COMERCIO DE CONFEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:MT/13.994-A, DAFINI PAULA SAGA GOMES - OAB:17.023-0/MT, 

MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/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.125-131).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 98190 Nr: 4518-27.2014.811.0045

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOBAPE CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176/A

 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. 74/76).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 84812 Nr: 4361-25.2012.811.0045

 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: AROLDO NEVES DE PINHO, CLEONICE JESUS DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ANTONIO SILVESTRINI, MÁRCIO 

ESTEVO SILVESTRINI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/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. 76/83).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 985 Nr: 3024-79.2004.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO ESTADO SR:JOÃO VIRGILIO 

DO NACIMENTO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIZ VICARI, NADIA FARIA SANTOS 

VICARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, WYLERSON VERANO DE AQUINO 

SOUSA - OAB:3968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LUIS EHRLICH - 

OAB:75988, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661

 Vistos.

1. Compulsando o feito, extrai-se pelos documentos de f. 303/304 que a 

conta sobre a qual recaiu o bloqueio judicial, trata-se de poupança 

integrada à conta corrente (conta número 30786-0) do primeiro executado, 

de modo que não é acobertada pela proteção legal prevista no artigo 833, 

X do CPC. Nesse sentido:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE. CONTA POUPANÇA 

INTEGRADA À CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. A proteção de 

depósitos de conta poupança até 40 salários mínimos não se estende à 

poupança integrada. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento n. 

70073893273, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 21/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALOR 

DEPOSITADO EM CADERNETA DE POUPANÇA INTEGRADA À CONTA 

CORRENTE. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. É impenhorável a quantia 

depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários 

mínimos. Art. 833, X do NCPC. Todavia, havendo prova de que se trata de 

conta poupança integrada à conta-corrente, não há falar em 

impenhorabilidade do montante constrito. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70074726530, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado 

em 27/09/2017)

De outro lado, a segunda executada (f. 305) não apontou nenhuma das 

hipóteses previstas no artigo 854, § 3º do CPC, permanecendo hígida a 

penhora realizada.

2. Preclusa a presente decisão, proceda-se a vinculação dos valores 

penhorados ao processo em epígrafe.

3. Após, intime-se a fazenda exequente para acostar ao feito planilha de 

crédito atualizada até a data da realização do bloqueio judicial.

4. Cumprido o item retro, manifeste-se a parte executada no prazo de 10 

dias.

5. Ato contínuo, concluso para deliberação.

6. Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 35386 Nr: 5384-11.2009.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N.M. TESSELE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOM JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5384-11.2009.811.0045

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

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EXECUTADO(A, S): N.M. TESSELE

CITANDO(A, S): NEIVA MARIA TESSELE, CPF: 314.437.881-04, Endereço: 

Lugar incerto e não sabido.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/02/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 10.342,57

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 parte executada é devedora de debito a titulo de 

impostos no valor R$ 24.818,50, representado pela CDA Nº 20092837.

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, C.S.A, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 18 de outubro de 2018.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 37005 Nr: 2042-55.2010.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRO LABORE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL 

S/C LTDA, NIVALDO DE SOUSA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROMAX-MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA, 

NILTON HARAGUSHIKU, NORIVAL RICARDO CAZARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082, Mirceia Maria Ely - OAB:16141 OAB/MT, XENIA 

MICHELE ARTMANN GUERRA - OAB:13.687 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938/O, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11.047, DÉLCIO ANTÔNIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:OABMT 

11.072-B, Mirceia Maria Ely - OAB:16141 OAB/MT

 Intimação do advogado da empresa que pagou os honorários periciais, 

para que, diante da determinação abaixo transcrita, junte aos autos guia 

de preparo de carta precatória para distribuição na comarca de 

Cuiabá-MT:"Vistos.

1. Proceda-se a intimação pessoal do perito, expedindo-se carta 

precatória para a Comarca de Cuiabá-MT, determinando a devolução do 

saldo remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ficar 

impedido de atuar como perito judicial pelo prazo de 5 (cinco) anos (artigo 

468, §2º do CPC) e demais consectários legais.

2. Expeça-se o necessário.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004397-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL HONORIO KENER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004397-40.2017.8.11.0045. Com fundamento no teor do art. 

3.º, §§ 12.º, 13.º e 15.º do Decreto-lei n.º 911/1969, cumpra-se a ordem 

de busca e apreensão. Cumprida a ordem, comunique-se o Juízo do 

processo originário, via malote digital, para que providencie a intimação da 

instituição financeira requerente para que, no prazo de 48 (quarenta e 
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oito) horas, proceda à retirada do bem do local depositado. Após, 

arquive-se o procedimento, procedendo-se as devidas baixas nos livros 

de registros do feito [art. 636, §§ 1.º e 2.º da CNGCGJ/TJMT]. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 18 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005162-45.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

MAURICIO MARQUES DOMINGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VLADEMIR MEILI (RÉU)

IVO GERALDO HARTMANN (RÉU)

 

Intimação da parte autora para que providencie o complemento da 

diligência do(a) oficial(a) de justiça no valor de R$192,00 (cento e noventa 

e dois reais), mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços-Guias-Emissãode Guia de Diligência. Obs: CERTIDÃO DO 

OFICIAL ARQUIVADA NO ID 15336258.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 152757 Nr: 1587-12.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOESTE IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLICE BERTOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALARI REZENDE - OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:MT/17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que providencie o complemento da 

diligência do(a) oficial(a) de justiça no valor de R$330,00 (trezentos e 

trinta reais), mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços-Guias-Emissãode Guia de Diligência. (Conforme certidão do 

Oficial de justiça de fls. 24 dos autos)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 433 Nr: 7-50.1995.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEVAL - CENTRO OESTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENILTON ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER TADEU YAMADA - 

OAB:19.012/PR, CYNTHIA DA COSTA RODRIGUES - OAB:12537, 

GUILHERME DE CARVALHO JÚNIOR - OAB:103.944/SP, OSMAR 

SCHNEIDER - OAB:MT/2152-B, WALDIR FRANCISCO JOHANN - 

OAB:4581/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste acerca do ofício de fl. 152

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 121339 Nr: 1270-82.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CELETEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCÍLIA BATISTA JACONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Pereira 

Teixeira - OAB:OAB/SP 327.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, manifeste aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80692 Nr: 4767-80.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 Intime-se o curador especial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. 

Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, para fins de exame da matéria. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 136537 Nr: 1459-26.2017.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11840/MT, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT

 Intime-se o curador especial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. 

Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, para fins de exame da matéria. Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004409-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

JOSE VILMAR FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004409-54.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Não obstante os documentos juntados com a inicial qualifiquem o 

autor como agricultor/lavrador, constituindo-se início de prova documental, 

apresenta-se imprescindível a formação do contraditório e a instrução 

probatória, objetivando comprovar se, de fato, durante o período 

vindicado, houve o efetivo labor rural (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91; 

Súmula 149 do STJ). De modo que, as alegações do autor e os 

documentos acostados deverão ser complementados pela prova 

testemunhal, a ser oportunamente colhida em juízo, sob o crivo do 

contraditório. Por via de consequência, dado a não-configuração da 

plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a 

concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Considerando-se as 

particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual às 

necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], 

visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de regra, não 

comparece às audiências marcadas e, como regra geral, também não 

formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a análise da 

conveniência da realização da audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 

da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de Processo 
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Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, 

devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Concedo ao requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 

de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003916-77.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEORME DA SILVA CLARENCIO (AUTOR(A))

VOLMIR RUBIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003916-77.2018.8.11.0045. Compulsando os autos, máxime 

do teor da petição inicial, verifica-se que a pretensão da parte autora gira 

em torno do restabelecimento do benefício previdenciário de 

auxílio-doença ou, de forma alternativa, a implementação do benefício de 

auxílio-acidente. Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente 

probatório produzido no processo, denota-se que a decisão prolatada não 

exterioriza a existência de qualquer erro material, ponto obscuro, omissão 

ou contradição, na medida em que não houve determinação de 

restabelecimento de auxílio-doença, mas sim da implementação de 

auxílio-acidente, posto que ficou demonstrado que, após a consolidação 

das lesões, decorrentes do acidente de trabalho, o autor experimentou 

sequelas que acarretam redução da capacidade para o exercício da 

atividade laborativa que habitualmente exercia [art. 86 da Lei n.º 

8.213/1991]. Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se 

em consideração que inexiste erro material, omissão, contradição ou 

obscuridade na decisão judicial, considero que o pedido formulado deva 

ser imediatamente rechaçado. Ante o exposto, Indefiro o pedido acostado 

ao ID n.º 15823153. Cumpra-se a decisão acostada ao ID n.º 15481413. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de outubro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 1000887-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR DOMINGOS CRISTOFOLINI (REQUERENTE)

GILBERTO CRISTOFOLINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000887-19.20187.811.0045. Comprovada a prestação dos 

serviços pela empresa contratada, referente ao mês de setembro/2018, 

mediante a juntada nos autos das respectivas notas fiscais (eventos nº 

15852389 e nº 15852390), Determino a liberação da quantia de R$ 

31.664,00 (trinta e um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais), mediante 

transferência eletrônica para a Conta Corrente nº 54.237-5, Agência do 

Banco Sicredi nº 0810, em nome de GW Saúde Ltda-ME – CNPJ nº 

24.568.762/0001-57. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de 

outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002130-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WEYLLA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

VALNEI RODRIGUES CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1002130-95.2018.8.11.0045. Requerente: Kamilly Thais Gottert Carvalho. 

Requeridos: Estado de Mato Grosso e Município de Lucas do Rio 

Verde/MT. Juiz Prolator: Cristiano dos Santos Fialho. Data: 18 de outubro 

de 2018. Kamilly Thais Gottert Carvalho ajuizou Ação de Obrigação de 

Fazer contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Lucas do Rio 

Verde/MT, todos devidamente qualificados, asseverando, em síntese, que 

tem 7 (sete) meses de vida e que, devido ao nascimento prematuro, 

apresenta baixo peso, displasia broncopulmonar e deficiência de 

deglutição, motivo pelo qual precisa de Serviços de Atenção Domiciliar 

(SAD), por equipe multidisciplinar, bem como de materiais e equipamentos, 

conforme laudo médico juntado com a petição inicial. Ressaltou que os 

réus têm a obrigação de fornecer o tratamento médico. Esgrimiu 

considerações acerca do direito à saúde e à assistência social. Postulou, 

ao final, pela procedência do pedido formulado, para o fim de condenar os 

réus no fornecimento e custeio do tratamento médico. Submetido o caso 

ao crivo do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), sobreveio ao processo 

parecer técnico. Foi deferida a tutela de urgência e procedida a citação 

dos réus. O Município de Lucas do Rio Verde/MT apresentou contestação, 

ocasião em que suscitou, como matéria preliminar, a ilegitimidade passiva 

‘ad causam’. No mérito alegou, em resumo, que não está obrigado a 

fornecer o tratamento pleiteado, porque isso implicaria em ofensa aos 

princípios da universalidade, isonomia e igualdade insertos no art. 196 da 

Constituição Federal. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido. O 

Estado de Mato Grosso, por sua vez, arguiu preliminar de ausência de 

interesse processual. Quanto à questão de fundo, defendeu que a 

destinação de recursos a uma situação individualizada compromete o 

princípio da universalidade do acesso à saúde. Destacou o princípio da 

reserva do possível, mencionando que devem ser realizadas “escolhas 

trágicas”, a fim de atender da melhor forma possível os anseios 

constitucionais. Requereu, ao final, a improcedência do pedido. 

Oportunizada a dilação probatória, o Estado manifestou desinteresse em 

produzir outras provas (eventos nº 14838243), enquanto que a autora 

pediu a produção de prova pericial (evento nº 14870311). O Município, por 

sua vez, não se manifestou (evento nº 15418326). O Ministério Público, 

com vista, opinou pela rejeição das preliminares e pela produção de prova 

pericial (evento nº 15856140). Vieram os autos conclusos para 

deliberação. É o relatório. Passo a decidir. Procedo ao julgamento 

antecipado da lide, na forma do que prevê o comando normativo do art. 

355, inciso I do Código de Processo Civil/2015, haja vista que os fatos 

estão comprovados pelos documentos juntados e a matéria a ser solvida é 

eminentemente de direito. 1. Questões de Ordem. No que tange à 

preliminar de ilegitimidade passiva ‘ad causam’, arrazoada sob o pretexto 

de que o Município não possui responsabilidade para fornecer todos os 

tipos de tratamentos médicos, considero que não pode ser acolhida. 

Explico melhor. De efeito, partindo do pressuposto de que a implementação 

de políticas públicas sociais e econômicas, voltadas à concretização do 

direito à saúde, compete, em caráter de solidariedade que deriva da 

própria dicção do texto constitucional [art. 23, inciso II e art. 196, ambos da 

CRFB/88], à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 

depreende-se que qualquer um dos entes federados, de acordo com as 

particularidades que envolvem o caso em concreto, pode perfeitamente 

compor, isolada ou conjuntamente, o polo passivo da demanda que visa a 

viabilizar, de modo gratuito, a realização de tratamento de saúde 

indispensável. Já com relação à preliminar de ausência de interesse 

processual, arguida pelo Estado de Mato Grosso, confunde-se com o 

mérito da demanda e, portanto, com ele será analisada. 2. Questão de 

Fundo. O direito de proteção à saúde [art. 6.º e art. 196, ambos da 

CRFB/88], derivado do direito de proteção à vida e do princípio da 

dignidade da pessoa humana [art. 1.º, inciso III da CRFB/88], configura-se 

como dever do Estado, que irradia efeitos a todos os entes políticos que 

integram, no plano institucional, a organização federativa [art. 22, inciso II 

da CRFB/88], e que impõe a obrigação de assegurar, na mais ampla feição 

e amplitude, a todo o cidadão, de forma indistinta, a concretização do 

direito de proteção e prestação/acesso de saúde, através da 

implementação de ações e políticas públicas sociais e econômicas, que 

promovam e garantam, de modo universal a igualdade de acesso, para o 
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efeito de viabilizar/disponibilizar, de maneira gratuita e irrestrita, em 

benefício daquelas pessoas que efetivamente necessitarem, assistência 

farmacêutica, médica e médico-hospitalar, por intermédio do fornecimento 

de medicamentos, acesso à supervisão/consulta por profissional da área 

da saúde e/ou de intervenções cirúrgicas, indispensáveis à prevenção, ao 

tratamento, à habilitação ou à reabilitação do indivíduo. O direito à vida e à 

saúde, de acordo com o perfil constitucional, tem primazia absoluta e se 

sobrepõe aos direitos individuais, de modo que irradia seus efeitos no seu 

mais amplo espectro, de forma imediata e integral, independentemente de 

restrições de ordem legal e “na colisão entre o direito à vida e à saúde e 

interesses secundários do Estado, o juízo de ponderação impõe que a 

solução do conflito seja no sentido da preservação do direito à vida” [STF, 

AgRg no RExtr com Ag n.º 801.676/PE, 1.ª Turma, Rel.: Min. Roberto 

Barroso, j. em 19/08/2014]. Com essas considerações, tomando-se em 

consideração a natureza essencial e indisponível do direito de proteção à 

saúde e que também se caracteriza como dever do Estado a criação de 

condições objetivas que viabilizem o efetivo acesso ao serviço de saúde, 

conclui-se que “é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação 

pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente 

previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder 

discricionário do Poder Executivo” [STF, AgRg no AI n.º 734487/PR, 2.ª 

Turma, Rel.: Min. Ellen Gracie, j. 03/08/2010]. Cumpre relembrar, por 

conveniente, que o Augusto Supremo Tribunal Federal reafirmou essa 

diretriz jurisprudencial, em sucessivos e diversos julgamentos, valendo 

referir, por ser expressiva dessa orientação, a decisão consubstanciada 

em acórdão assim ementado: “(…) O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA 

CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - 

O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica 

indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria 

Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico 

constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 

responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - 

políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos 

cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e 

médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito 

fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência 

constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que 

seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização 

federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da 

saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável 

omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO 

DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM 

PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático 

da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários 

todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a 

organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em 

promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, 

fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, 

substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, 

por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que 

determina a própria Lei Fundamental do Estado. (…)” (STF, AgRg no RExt 

n.º 393.175/RS, 2.ª Turma, Relator: Ministro Celso de Mello, julgado em 

12/12/2006) — com destaques não inseridos no texto original. Pois bem. 

Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no 

processo, mormente o teor do Relatório de Evolução firmado pelo médico 

assistente da autora, Dr. David Miarelli Leão, encartado no evento nº 

13515453, deflui-se evidências concretas que demonstram que Kamilly 

Thais Gottert Carvalho, nascida em 1º de outubro de 2017, em razão da 

prematuridade, é portadora de graves moléstias, neurológicas e 

respiratórias, necessitando, em razão da enfermidade apresentada, de 

Serviços de Atenção Domiciliar (SAD), por equipe multidisciplinar (técnico 

de enfermagem/24h/dia, enfermeiro/2x/semana, nutricionista/quinzenal, 

enfermeira/2x/semana, visita médica/1x/semana, fisioterapia/2x/dia, 

fonoaudiologia/3x/semana), bem como de equipamentos (cilindro de 

oxigênio, cateter nasal n.º 1, oxímetro de pulso – modelo pediátrico, sonda 

naso entérica n.º 6 para alimentação, sondas de aspiração traqueal n.º 6, 

aspirador portátil) e de insumos (fraldas descartáveis, gases, 

esparadrapos e microporos). Estes fatos/circunstâncias despontaram 

como fatos incontroversos no processo, em virtude da ausência de 

oposição/resistência detalhada [art. 341 do Código de Processo Civil]. As 

fotografias juntadas com a petição inicial também evidenciam o delicado 

estado de saúde da autora (evento nº 13515567 – págs. 1/8). Ou seja, 

restou incontroversa e comprovada a necessidade do tratamento médico 

pleiteado, para o efeito de viabilizar a manutenção/reabilitação da autora, 

sob pena de agravamento do quadro clínico e risco a sua saúde. Portanto, 

diante desta moldura, tomando-se em consideração que o fornecimentos 

dos serviços de atendimento domiciliar, comumente conhecidos como 

serviços de “home care”, desponta como tratamento adequado e 

essencial à saúde da autora, e sendo a saúde direito do cidadão e dever 

do Estado (sentido ‘lato’), impõe-se a procedência do pedido formulado na 

inicial. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido por Kamilly 

Thais Gottert Carvalho, na petição inicial da Ação de Obrigação de Fazer, 

promovida contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Lucas do Rio 

Verde/MT, para o fim de Confirmar, integralmente, a tutela de urgência 

precedentemente concedida e, como consequência natural: a) Determinar 

que os requeridos, o Município de Lucas do Rio Verde e o Estado do Mato 

Grosso, empreendam e coadjuvem esforços no sentido de providenciar, 

em favor da autora Kamilly Thais Gottert Carvalho, o fornecimento 

periódico e contínuo, durante o tempo do tratamento médico, dos Serviços 

de Atenção Domiciliar (SAD), compreendendo os seguintes itens: a.1) 

equipe multidisciplinar consistente em técnico de enfermagem/24h/dia, 

enfermeiro/2x/semana, nutricionista/quinzenal, enfermeira/2x/semana, 

visita médica/1x/semana, fisioterapia/2x/dia, fonoaudiologia/3x/semana; 

a.2) equipamentos consistentes em cilindro de oxigênio, cateter nasal n.º 

1, oxímetro de pulso – modelo pediátrico, sonda naso entérica n.º 6 para 

alimentação, sondas de aspiração traqueal n.º 6, aspirador portátil; a.3) 

insumos consistentes em fraldas descartáveis, gases, esparadrapos e 

microporos; b) Estabelecer que o preceito mandamental encontra-se 

sujeito à obediência e às advertências a que faz menção o art. 77, inciso 

V do Código de Processo Civil; c) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, para o fim de resolver o mérito do processo, com supedâneo no 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da 

sucumbência, com fulcro no conteúdo do art. 85, §§ 2º e 8º do Código de 

Processo Civil, Condeno os requeridos no pagamento de honorários de 

advogado, em favor do patrono da autora, fixados no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), considerando-se a natureza da demanda, o trabalho 

desenvolvido por parte dos advogados, o lapso de tempo em que o 

processo tramitou. Com espeque no art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 

7.603/2001, Estabeleço que o Estado de Mato Grosso e o Município de 

Lucas do Rio Verde/MT devem ficar isentos do pagamento de sua parte 

das custas judiciais. Por derradeiro, importa registrar, por conveniente, 

que de acordo com os elementos informativos do processo, mormente o 

teor do evento nº 14537919, houve o bloqueio do valor de R$ 70.860,00 

(setenta mil oitocentos e sessenta reais), quantia suficiente para custear o 

tratamento médico, por empresa de iniciativa privada, pelo período de 90 

(noventa) dias, tendo em vista o menor orçamento apresentado nos autos, 

pela empresa Lifemed (GW Saúde Ltda-ME), no valor mensal de R$ 

23.620,00 (ID nº 13515586, pág. 1). Portanto, comprovada a prestação 

dos serviços pela empresa contratada, referente ao período de 30 (trinta) 

dias, compreendido entre 15/08/2018 e 15/09/2018, mediante a juntada 

nos autos das respectivas notas fiscais (evento nº 15465544 – pág. 1), 

Determino a liberação da quantia de R$ 23.620,00 (vinte e três mil 

seiscentos e vinte reais), mediante transferência eletrônica, em benefício 

da empresa contratada (GW Saúde Ltda-ME – CNPJ nº 

24.568.762/0001-57). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 18 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.
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Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1001720-37.2018.8.11.0045. Requerente: Elicia Batista dos Santos. 
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Requeridos: Estado de Mato Grosso e Município de Lucas do Rio 

Verde/MT. Juiz Prolator: Cristiano dos Santos Fialho. Data: 18 de outubro 

de 2018. Elicia Batista dos Santos ajuizou Ação de Obrigação de Fazer 

contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Lucas do Rio Verde/MT, 

todos devidamente qualificados, asseverando, em síntese, que tem 80 

(oitenta) anos de idade e apresenta diversas doenças (diabetes mellitus, 

hipertensão arterial, alzheimer, desnutrição, úlceras, anemia), motivo pelo 

qual precisa de Serviços de Atenção Domiciliar (SAD), por equipe 

multidisciplinar, bem como de materiais e equipamentos, conforme laudo 

médico juntado com a petição inicial. Ressaltou que os réus têm a 

obrigação de fornecer o tratamento médico. Esgrimiu considerações 

acerca do direito à saúde e à assistência social. Postulou, ao final, pela 

procedência do pedido formulado, para o fim de condenar os réus no 

fornecimento e custeio do tratamento médico. Submetido o caso ao crivo 

do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), sobreveio ao processo parecer 

técnico. Foi indeferida a tutela de urgência e procedida a citação dos réus. 

A autora agravou a decisão, restando provido o recurso. Citado, o 

Município de Lucas do Rio Verde/MT apresentou contestação, ocasião em 

que suscitou, como matéria preliminar, a ilegitimidade passiva ‘ad causam’. 

No mérito alegou, em resumo, que não está obrigado a fornecer o 

tratamento pleiteado, porque isso implicaria em ofensa aos princípios da 

universalidade, isonomia e igualdade insertos no art. 196 da Constituição 

Federal. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido. O Estado de Mato 

Grosso, por sua vez, arguiu preliminar de ausência de interesse 

processual. Quanto à questão de fundo, defendeu que a destinação de 

recursos a uma situação individualizada compromete o princípio da 

universalidade do acesso à saúde. Destacou o princípio da reserva do 

possível, mencionando que devem ser realizadas “escolhas trágicas”, a 

fim de atender da melhor forma possível os anseios constitucionais. 

Requereu, ao final, a improcedência do pedido. Oportunizada a dilação 

probatória, os requeridos manifestaram desinteresse em produzir outras 

provas (eventos nº 15321607 e nº 15358941), enquanto que a autora 

pediu a produção de prova pericial (evento nº 15370788). O Ministério 

Público, com vista, opinou pela rejeição das preliminares e pela produção 

de prova pericial (evento nº 15892369). Vieram os autos conclusos para 

deliberação. É o relatório. Passo a decidir. Procedo ao julgamento 

antecipado da lide, na forma do que prevê o comando normativo do art. 

355, inciso I do Código de Processo Civil/2015, haja vista que os fatos 

estão comprovados pelos documentos juntados e a matéria a ser solvida é 

eminentemente de direito. 1. Questões de Ordem. No que tange à 

preliminar de ilegitimidade passiva ‘ad causam’, arrazoada sob o pretexto 

de que o Município não possui responsabilidade para fornecer todos os 

tipos de tratamentos médicos, considero que não pode ser acolhida. 

Explico melhor. De efeito, partindo do pressuposto de que a implementação 

de políticas públicas sociais e econômicas, voltadas à concretização do 

direito à saúde, compete, em caráter de solidariedade que deriva da 

própria dicção do texto constitucional [art. 23, inciso II e art. 196, ambos da 

CRFB/88], à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 

depreende-se que qualquer um dos entes federados, de acordo com as 

particularidades que envolvem o caso em concreto, pode perfeitamente 

compor, isolada ou conjuntamente, o polo passivo da demanda que visa a 

viabilizar, de modo gratuito, a realização de tratamento de saúde 

indispensável. Já com relação à preliminar de ausência de interesse 

processual, arguida pelo Estado de Mato Grosso, confunde-se com o 

mérito da demanda e, portanto, com ele será analisada. 2. Questão de 

Fundo. O direito de proteção à saúde [art. 6.º e art. 196, ambos da 

CRFB/88], derivado do direito de proteção à vida e do princípio da 

dignidade da pessoa humana [art. 1.º, inciso III da CRFB/88], configura-se 

como dever do Estado, que irradia efeitos a todos os entes políticos que 

integram, no plano institucional, a organização federativa [art. 22, inciso II 

da CRFB/88], e que impõe a obrigação de assegurar, na mais ampla feição 

e amplitude, a todo o cidadão, de forma indistinta, a concretização do 

direito de proteção e prestação/acesso de saúde, através da 

implementação de ações e políticas públicas sociais e econômicas, que 

promovam e garantam, de modo universal a igualdade de acesso, para o 

efeito de viabilizar/disponibilizar, de maneira gratuita e irrestrita, em 

benefício daquelas pessoas que efetivamente necessitarem, assistência 

farmacêutica, médica e médico-hospitalar, por intermédio do fornecimento 

de medicamentos, acesso à supervisão/consulta por profissional da área 

da saúde e/ou de intervenções cirúrgicas, indispensáveis à prevenção, ao 

tratamento, à habilitação ou à reabilitação do indivíduo. O direito à vida e à 

saúde, de acordo com o perfil constitucional, tem primazia absoluta e se 

sobrepõe aos direitos individuais, de modo que irradia seus efeitos no seu 

mais amplo espectro, de forma imediata e integral, independentemente de 

restrições de ordem legal e “na colisão entre o direito à vida e à saúde e 

interesses secundários do Estado, o juízo de ponderação impõe que a 

solução do conflito seja no sentido da preservação do direito à vida” [STF, 

AgRg no RExtr com Ag n.º 801.676/PE, 1.ª Turma, Rel.: Min. Roberto 

Barroso, j. em 19/08/2014]. Com essas considerações, tomando-se em 

consideração a natureza essencial e indisponível do direito de proteção à 

saúde e que também se caracteriza como dever do Estado a criação de 

condições objetivas que viabilizem o efetivo acesso ao serviço de saúde, 

conclui-se que “é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação 

pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente 

previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder 

discricionário do Poder Executivo” [STF, AgRg no AI n.º 734487/PR, 2.ª 

Turma, Rel.: Min. Ellen Gracie, j. 03/08/2010]. Cumpre relembrar, por 

conveniente, que o Augusto Supremo Tribunal Federal reafirmou essa 

diretriz jurisprudencial, em sucessivos e diversos julgamentos, valendo 

referir, por ser expressiva dessa orientação, a decisão consubstanciada 

em acórdão assim ementado: “(…) O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA 

CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - 

O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica 

indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria 

Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico 

constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 

responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - 

políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos 

cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e 

médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito 

fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência 

constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que 

seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização 

federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da 

saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável 

omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO 

DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM 

PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático 

da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários 

todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a 

organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em 

promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, 

fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, 

substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, 

por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que 

determina a própria Lei Fundamental do Estado. (…)” (STF, AgRg no RExt 

n.º 393.175/RS, 2.ª Turma, Relator: Ministro Celso de Mello, julgado em 

12/12/2006) — com destaques não inseridos no texto original. Pois bem. 

Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no 

processo, mormente o teor do laudo firmado pelo médico assistente da 

autora, Dr. Nelson Tanoue Hasegawa Junior, encartado no evento nº 

13040731, deflui-se evidências concretas que demonstram que Elicia 

Batista dos Santos, de 80 (oitenta) anos de idade, é portadora de graves 

moléstias, necessitando, em razão da enfermidade apresentada, de 

cuidados de “home care” continuo, consistente em: a) médico para visita 

domiciliar 1 vez por semana; b) enfermeira padrão para cuidados, 

orientação da equipe, visita domiciliar 2 vezes por semana; c) 

fonoaudiólogo 2 visitas por semana; d) nutricionista 2 vezes por mês; e) 

fisioterapeuta duas vezes por semana: f) técnico de enfermagem 24 

horas por dia; g) materiais e equipamentos para cuidados especiais. Estes 

fatos/circunstâncias despontaram como fatos incontroversos no 

processo, em virtude da ausência de oposição/resistência detalhada [art. 

341 do Código de Processo Civil]. As fotografias juntadas com a petição 

inicial também evidenciam o grave estado de saúde da autora, sendo 

visível o elevado grau de desnutrição e as diversas úlceras infeccionadas 

e abertas (evento nº 13040790 – págs. 1/10). Ou seja, restou 

incontroversa e comprovada a necessidade do tratamento médico 

pleiteado, para o efeito de viabilizar a manutenção/reabilitação da autora, 

sob pena de agravamento do quadro clínico e risco a sua saúde. Portanto, 

diante desta moldura, tomando-se em consideração que o fornecimentos 

dos serviços de atendimento domiciliar, comumente conhecidos como 

serviços de “home care”, desponta como tratamento adequado e 

essencial à saúde da autora, e sendo a saúde direito do cidadão e dever 

do Estado (sentido ‘lato’), impõe-se a procedência do pedido formulado na 
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inicial. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido por Elicia 

Batista dos Santos, na petição inicial da Ação de Obrigação de Fazer, 

promovida contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Lucas do Rio 

Verde/MT, para o fim de: a) Determinar que os requeridos, o Município de 

Lucas do Rio Verde e o Estado do Mato Grosso, empreendam e 

coadjuvem esforços no sentido de providenciar, em favor da autora Elicia 

Batista dos Santos, o fornecimento periódico e contínuo, durante o tempo 

do tratamento médico, dos Serviços de Atenção Domiciliar (SAD), 

compreendendo os seguintes itens: a.1) médico para visita domiciliar 1 vez 

por semana; a.2) enfermeira padrão para cuidados, orientação da equipe, 

visita domiciliar 2 vezes por semana; a.3) fonoaudiólogo 2 visitas por 

semana; a.4) nutricionista 2 vezes por mês; a.5) fisioterapeuta duas 

vezes por semana: a.6) técnico de enfermagem 24 horas por dia; a.7) 

materiais e equipamentos para cuidados especiais; b) Estabelecer que o 

preceito mandamental encontra-se sujeito à obediência e às advertências 

a que faz menção o art. 77, inciso V do Código de Processo Civil; c) 

Declarar encerrada a atividade cognitiva, para o fim de resolver o mérito 

do processo, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil. Pelo princípio da sucumbência, com fulcro no conteúdo do art. 85, §§ 

2º e 8º do Código de Processo Civil, Condeno os requeridos no pagamento 

de honorários de advogado, em favor do patrono da autora, fixados no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando-se a natureza da 

demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados, o lapso de 

tempo em que o processo tramitou. Com espeque no art. 3.º, inciso I da Lei 

Estadual n.º 7.603/2001, Estabeleço que o Estado de Mato Grosso e o 

Município de Lucas do Rio Verde/MT devem ficar isentos do pagamento de 

sua parte das custas judiciais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 18 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 134695 Nr: 376-72.2017.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE DE JESUS SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FONSECA VILLELA 

- OAB:9973/MT

 Vistos etc.,

1 – Não tendo sido impugnado o cálculo de pena (fl. 43) pelas partes, 

HOMOLOGO os termos do referido documento, para os devidos fins.

 2 – Proceda–se a entrega de fotocópia da liquidação de pena ao 

recuperando.

3 – Dessa feita, ante da data prevista para obtenção dos benefícios da 

progressão de regime e do livramento condicional, dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público para manifestação.

4 – Intime-se o recuperando para pagamento da pena de multa, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa da União. 

Decorrido o prazo sem pagamento, o que deverá ser certificado, oficie-se 

ao órgão competente para inscrição na dívida ativa.

5 – Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 146344 Nr: 7085-26.2017.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DA SILVA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT

 Vistos etc(...) :1)DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO:1.1) PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO (art. 46 e seguintes do CP) – Intime-se o recuperando para, no 

prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar-se perante à Equipe 

Multidisciplinar deste Fórum, oportunidade em que será encaminhado a 

instituição adequada, onde deverá prestar serviço a razão de 01 (uma) 

hora diária ou 07 (sete) horas semanais, pelo período da pena (01 ano, 11 

meses e 10 dias), juntando relatório mensalmente. Dê ciência desta 

decisão a Equipe Multidisciplinar do Fórum, facultando-lhe vista dos 

autos.1.2) PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (art. 45 do CP) – Intime-se o 

recuperando para pagar o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), 

em até 10 (dez) parcelas de R$ 120,00 (cento e vinte reais) cada, a ser 

depositado na conta do Conselho da Comunidade de Lucas do Rio 

Verde/MT, devendo juntar o respectivo comprovante nos autos.Advirto o 

recuperando que o descumprimento da pena restritiva de direito 

acarretará a conversão em pena privativa de liberdade.No caso de 

cumprimento, o que deverá ser certificado, colha-se o parecer do 

Ministério Público e voltem-me conclusos para extinção. No caso de 

descumprimento, o que deverá ser certificado, a senhora Gestora 

Judiciária deverá impulsionar o feito por certidão, intimando o recuperando 

para cumprimento no prazo de 05 (cinco) dias e, persistindo o 

descumprimento, dar vista ao Ministério Público, vindo-me na sequência 

conclusos. 2)Da PENA DE MULTA:Proceda-se a elaboração do cálculo da 

pena de multa e, após, intime-se o recuperando para pagamento no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa da União. 

Decorrido o prazo sem pagamento, o que deverá ser certificado, oficie-se 

ao órgão competente para inscrição na dívida ativa.Intimem-se. Dê ciência 

ao Ministério Público.3) Às providências e expedientes necessários, 

observando as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 134490 Nr: 1788-53.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZEL APARECIDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B, VÂNIA FÁTIMA VIAN - OAB:54154/PR

 Vistos etc.,

1. Diante do teor da petição de fls. 85/86 e, considerando que a 

competência em sede de Execução Penal é do Juízo do local onde se 

encontra o recuperando (artigo 1547 da CNGC/MT), em consonância com 

o parecer ministerial, DECLINO da competência para processar e julgar o 

presente feito em favor do Juízo da Execução Penal de Feliz Natal/MT, com 

as baixas e anotações de estilo, consignando nossas sinceras 

homenagens.

2. Via de consequência, considerando que o recuperando vai mudar para 

outra Comarca, revogo o uso da tornozeleira eletrônica, devendo o mesmo 

comparecer no setor competente do CDP de Lucas do Rio Verde/MT para 

a retirada de tal instrumento.

3. Comunique-se a direção da unidade prisional local.

4. Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

5. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 133183 Nr: 25766-58.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 17056/O

 Vistos etc.,

Realizada consulta junto aos Sistemas SIEL e SINESP, foram encontradas 

informações acerca do atual endereço do recuperando junto ao Sistema 

Sinesp, conforme extrato em anexo.

Assim sendo, e considerando que a competência em sede de Execução 

Penal é do Juízo do local onde se encontra o recuperando (artigo 1547 da 

CNGC/MT), DECLINO da competência para processar e julgar o presente 

feito em favor do Juízo da Execução Penal de Ituiutaba/MG, com as baixas 

e anotações de estilo, consignando nossas sinceras homenagens.

Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 135907 Nr: 1054-87.2017.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BORGES PINHEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAURO P. CORREA LIMA - 

OAB:OAB/MA 8855

 Vistos etc.,

1. Ante o contido na guia de execução penal provisória de fl. 03, 

considerando que a competência em sede de Execução Penal é do Juízo 

do local onde se encontra o recuperando (artigo 1547 da CNGC/MT), em 

consonância com o parecer ministerial, DECLINO da competência para 

processar e julgar o presente feito em favor do Juízo da Execução Penal 

de São Luis/MA, com as baixas e anotações de estilo, consignando 

nossas sinceras homenagens.

2. Comunique-se a direção da unidade prisional local.

3. Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

4. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 38661 Nr: 3698-47.2010.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR MIQUELIN, MARINO JOSÉ FRANZ, 

ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE, WILLIANS REINALDO DE ANDRADE, 

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA, FRANCISCARLOS ALCÂNTARA, WILLIAN 

PEREIRA MACHIAVELI, ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO, EBERTON 

VESTENA DOS SANTOS, JÉSSICA REGINA WOHLEMBERG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295-MT, CARLOS ALBERTO DE PAULA - OAB:MT 

10.374-B, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B/MT, CRISTIANO 

ALCIDES BASSO - OAB:6252/MT, FILIPE MAIA BROETO NUNES - 

OAB:23948/O, Leo Catala Jorge - OAB:17.525, NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT, RENATO L. RANCON - OAB:11465/MT, RONAN DE 

OLIVEIRA SOUZA - OAB:4099, TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - 

OAB:18.867 - MT, VALBER DA SILVA MELO - OAB:8927/MT, 

VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT, VALTERLEI MIQUELIN - OAB:OAB/MT 14.307, VERA 

LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELLI - OAB:4284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4617/MT

 Vistos etc.,

1. A audiência não se realizará por motivos de saúde do magistrado. 

Assim sendo, redesigno-a para o dia 07 de fevereiro de 2019, às 

13h00min para interrogatório dos acusados.

2. Intime-se o Ministério Público, os réus e seus Defensores.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004177-76.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINA DA LUZ SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO DONIZETI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ROSA MARIA SANDRONI MARTINS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004177-76.2017.8.11.0045. REQUERENTE: KAROLINA DA LUZ SILVA 

REQUERIDO: UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO. A reclamada desistiu os embargos de declaração e depositou o 

valor correspondente ao reembolso do valor pago em razão da 

desistência da autora no consórcio em grupo contratado. O depósito da 

respectiva quantia foi comprovado mediante a juntada do comprovante no 

evento 12457061. Trata-se, portanto, de hipótese de extinção do 

processo pelo cumprimento voluntário da obrigação. O C. Superior Tribunal 

de Justiça ao a julgar o Recurso Especial n. 1.348.640-RS, na sistemática 

dos recursos repetitivos, consolidou entendimento acerca da 

responsabilidade do devedor, definindo que “na fase de execução, o 

depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue 

a obrigação do devedor, nos termos da quantia depositada”. Sendo assim, 

o correto é a extinção da presente execução, ser extinta pelo pagamento, 

nos termos dos artigos 924, inc. II e 925 do Código de Processo Civil. Ante 

o exposto, JULGO EXTINTO o processo na forma dos artigos 924, II e 925 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Intime-se a parte autora para que informe dados 

bancários para transferência da respectiva quantia, observando, no caso, 

as diretrizes estabelecidas no Provimento 68/2018 do CNJ. Por fim, julgo 

prejudicado os embargos de declaração opostos no evento 12413790. 

Após, de tudo certificado, arquivem-se mediante baixas e cautelas de 

praxe. CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Publicação no PJE. Lucas 

do Rio Verde – MT), 1º de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz 

Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 01 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003177-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LORENILCE MARIA BENDER - ME (EXEQUENTE)

LIDIO FREITAS DA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AKIO MANOLO DUARTE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

manifestação de Id. 15163117, INTIMO a parte exequente para 

manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 18 de outubro de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002529-61.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZOE COMUNICACOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DA SILVA FERREIRA 33169896253 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da certidão 

do oficial de justiça, INTIMO a parte exequente para manifestação no prazo 

legal. Lucas do Rio Verde - MT, 18 de outubro de 2018. Fabio Lucio da 

Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003015-46.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo, INTIMO a 

parte exequente para atualização do débito, bem como para requerer o 

que de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 18 de outubro de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004480-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES MALDANER WERLANG (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

apresentação de contestação, INTIMO a parte autora para, querendo, 

apresentar a respectiva impugnação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - 

MT, 18 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010813-75.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN (ADVOGADO(A))

FERNANDO DE DAVID - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENECI DE CASTRO (REQUERIDO)

JG CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação de Id. 11972790 e considerando que restou infrutífera a 

diligência pelo sistema RENAJUD, INTIMO a parte exequente para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias. Lucas do Rio Verde - MT, 18 de 

outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALAN DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte autora/recorrida para, 

querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 18 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 136095 Nr: 1188-17.2017.811.0045

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSLEINE FERREIRA DE MATTOS 

- OAB:16.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 DELIBERAÇÕES

Pela M.M. Juíza foi proferido o seguinte: ““Vistos.. Trata-se de delito formal 

e, portanto, as provas para comprovação dos fatos devem ser produzidas 

em juízo, como requerem ambas as partes. Não há alegação ou provas de 

incapacidade ou exclusão do crime. As partes são legítimas e bem 

representadas. A peça inaugural preenche os requisitos legais do art. 41 

do CPP. Ante o exposto, RECEBO A QUEIXA CRIME e em seus termos. 

Trata-se de contradita da testemunha Marcieli Pedrassani arrolada pela 

parte autora, sob fundamento de que haveria subordinação da testemunha 

a autora e amizade intima. Indagada a testemunha, a mesma negou 

qualquer relação de subordinação e amizade intima, de modo que a 

contradita deve ser indeferida, vez que não configurada as hipoteses de 

impedimento prevista nos artigos 207 e 208 do CPP. Defiro prazo de 05 

(cinco) dias para manifestação do Ministério Público e na sequência 

tornem conlusos para sentença. Cumpra-se”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 133248 Nr: 7446-77.2016.811.0045

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANSELMA SANTANA DE OLIVEIRA PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILENA MENEZES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMA SANTANA DE 

OLIVEIRA PENHA - OAB:21668/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCOS ANTÔNIO MENDES - OAB:11341-A

 DELIBERAÇÕES

Pela M.M. Juíza foi proferido o seguinte: “Vistos. Trata-se de contradita 

apresentada pela querelante em face da testemunha Grayce Kelly da 

Costa. Indagada a testemunha esta informou não ser parente nem amiga 

initma, informando que sua genitora se chama Maria José da Costa, de 

modo que a contradita deve ser indeferida, pois não restou configurada 

nenhuma das hipóteses de impedimento previstas no artigo 207 e 208 do 

CPP. Trata-se de contradita apresentada pela querelante em face da 

testemunha Edson da Silva Cruz. Indagada a testemunha esta informou 

não possuir qualquer tipo de parcialidade ou inimizade com a querelante, 

de modo que a contradita deve ser indeferida, pois não restou configurada 

nenhuma das hipóteses de impedimento previstas no artigo 207 e 208 do 

CPP. Converto as alegações finais orais em memoriais escritos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sucessivos, iniciando-se pela querelante. Após, vistas 

ao Ministerio Público e tornem conclusos para sentença. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 30521 Nr: 3814-24.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR OSÓRIO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTI & BORTOLASSI LTDA-ME, ANDREIA 

CRISTINA BORTOLASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, Eugênia Aparecida de Aguiar - OAB:17.589 OAB/MT, 

MARCELA SANTANA MIRANDA - OAB:15861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da devolução do aviso de recebimento de fl. 150, com a 

informação "MUDOU-SE", INTIMO a parte autora para manifestação no 

prazo legal.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001286-82.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RALPH PEREIRA MACORIM (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE MARECHAL 

CANDIDO RONDON E REGIAO - SICOOB MARECHAL (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMIR DE ANDRADE (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 . 

1001286-82.2017.8.11.0045 Valor da causa: $34,309.61 ESPÉCIE: 

[CITAÇÃO]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE MARECHAL 

CANDIDO RONDON E REGIAO - SICOOB MARECHAL POLO PASSIVO: 

ALDEMIR DE ANDRADE FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de advogado da parte autora, para no prazo legal, 

se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça, juntada ao ID 

10243682, bem como requerer o que de direito. LUCAS DO RIO VERDE, 18 

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: 1002223-92.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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 . 

1002223-92.2017.8.11.0045 Valor da causa: $171,796.98 ESPÉCIE: 

[MULTAS E DEMAIS SANÇÕES]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do requerente, para no 

prazo legal, impugnar à contestação juntada ao ID 10118231. LUCAS DO 

RIO VERDE, 18 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: 1001092-19.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON JOSE OLIVEIRA NASCIMENTO (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 . 

1001092-19.2016.8.11.0045 Valor da causa: $44,822.66 ESPÉCIE: [BUSCA 

E APREENSÃO]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Endereço: RUA 

CIDADE DE DEUS, s/n, osasco, CIDADE DE DEUS, SÃO PAULO - SP - CEP: 

08081-675 POLO PASSIVO: Nome: ADILSON JOSE OLIVEIRA 

NASCIMENTO Endereço: AV DOS EUCALIPTOS QUADRA 20, LOTE 15 N 

15, amazonia II, 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, 18 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003317-75.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANTONIO FERREIRA FERRO FILHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

 

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 . 

1003317-75.2017.8.11.0045 Valor da causa: $5,830.78 ESPÉCIE: 

[ESPÉCIES DE CONTRATOS, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO, 

RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]->CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: ANTONIO FERREIRA FERRO 

FILHO Endereço: Avenida Angelo Antonio Dallalba, 844, S, Veneza, 

LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS 

NAVEGANTES, 451, EDIFICIO PETRO TOWER, 20 ANDAR, SALA 2001 - 

2002, ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-335 Nome: CARLOS 

NATANIEL WANZELER Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS 

NAVEGANTES, 451, Edifício Petro Tower, andar 20, sala 2002-2003, 

ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-335 Nome: CARLOS 

ROBERTO COSTA Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS 

NAVEGANTES, 451, Edifício Petro Tower, andar 20, sala 2002-2003, 

ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-335 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para no prazo legal 

dar andamento ao feito, requerendo o que entende por direito. LUCAS DO 

RIO VERDE, 18 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003213-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIR PRAZERES DA SILVA (EXEQUENTE)

LUIS EDUARDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

 

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 . 

1003213-83.2017.8.11.0045 Valor da causa: $5,836.02 ESPÉCIE: 

[ESPÉCIES DE CONTRATOS, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO, 

RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]->CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: FABIO JUNIR PRAZERES DA 

SILVA Endereço: Rua Cascavel, 1456, S, Alvorada, LUCAS DO RIO 

VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER E CARLOS ROBERTO COSTA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para 

no prazo legal, dar andamento ao feito requerendo o que entender de 

direito. LUCAS DO RIO VERDE, 18 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002991-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DE JESUS RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

 

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 . 

1002991-18.2017.8.11.0045 Valor da causa: $5,830.78 ESPÉCIE: 

[ESPÉCIES DE CONTRATOS, RESCISÃO / RESOLUÇÃO, RESCISÃO DO 

CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156) POLO ATIVO: MARIA APARECIDA DE JESUS RIBEIRO DA SILVA 

POLO PASSIVO:YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL 

WANZELER E CARLOS ROBERTO COSTA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para no prazo legal, dar 

andamento ao feito requerendo o que entender por direito. LUCAS DO RIO 

VERDE, 18 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-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002934-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

ELIANE DOS SANTOS FRANCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL 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, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1002934-97.2017.8.11.0045 Valor da causa: $17,480.56 ESPÉCIE: 
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[ESPÉCIES DE CONTRATOS, RESCISÃO / RESOLUÇÃO, RESCISÃO DO 

CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]->LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS 

(152) POLO ATIVO: ELIANE DOS SANTOS FRANCO POLO PASSIVO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER E CARLOS 

ROBERTO COSTA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do advogado da 

parte autora, para no prazo legal, dar andamento ao feito, requerendo o 

que entender de direito. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003307-31.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR MOACIR DE SOUZA (EXEQUENTE)

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO (ADVOGADO(A))

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

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 . 

1003307-31.2017.8.11.0045 Valor da causa: $6,391.26 ESPÉCIE: 

[CORREÇÃO MONETÁRIA]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO: JOACIR MOACIR DE SOUZA POLO PASSIVO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado(a) da parte autora, para no prazo legal, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito. LUCAS DO RIO 

VERDE, 18 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 Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 109599 Nr: 3711-70.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIDES DE JESUS MARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, negativa, de fl.69. 

No prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92400 Nr: 6261-09.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO EDITORA GRAFICA LTDA-ME 

(GRAFICA TREVO), ROSALINO MELO DOS SANTOS, MARGA ARNOLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULCIMAR ZUCHI - 

OAB:15248-A/MT

 Certificado o trânsito em julgado da sentença, impulsiono os autos para 

intimar as partes a requererem o que entender de direito no prazo de 30 

dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 89558 Nr: 3445-54.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO 

FINANCEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBISON BARBOZA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, negativa, de fl. 93. 

No prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82168 Nr: 1488-52.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KREMER, KRIEN E CIA. LTDA, CELSO KREIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447-A/SP, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001092-19.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON JOSE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem, conforme 

descrito na inicial. Com efeito, os documentos atrelados à inicial 

demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este 

requisito, conforme se vê da do protesto efetivado, conforme se vê da 

petição retro. Por outro lado, há receio de que o requerente sofra danos 

pelo uso inadequado do bem ou pelo desaparecimento do mesmo, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Posto Isto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem nas mãos do representante legal da 

parte autora, devendo ficar como depositário do bem descrito na peça 

vestibular. Executada a liminar, cite-se o Requerido para que, em 05 

(cinco) dias, querendo, pague o saldo integral da dívida, acrescidos de 

juros, correção monetária e custas judiciais (art. 3º, § 2º do Dec.-Lei 

911/69), caso em que arbitro os honorários em 10%, ou apresente 

resposta, sob pena de revelia e confissão quanto a matéria de fato, no 

prazo de 15 dias contados da execução da liminar, sendo que tal resposta 

poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do § 2º, do art. 3º, do mesmo diploma Legal, caso entenda ter 

havido pagamento a maior e deseja a restituição (redação dada pela Lei 

10.931/2004). Cientifique o requerido que cinco dias após executada a 

liminar, consolidar-se-ão a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio 

do credor fiduciário (art. 3º, § 1º da Dec.-Lei 911/69). Concedo os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC. Expeça-se o necessário para o 

cumprimento da decisão. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004325-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARBONERA ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS SCANDOLARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA
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AUTOS N.º 1004321-16.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. 

Intime-se o exequente para que recolha as custas, no prazo de 15(quinze) 

dias, sob pena de devolução da Missiva Comunique-se ao Juízo 

deprecante. Lucas do Rio Verde, 18 de outubro de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004295-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR VIEIRA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004183-49.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. 

Intime-se a exequente para que recolha as custas, no prazo de 15(quinze) 

dias, sob pena de devolução. Comunique-se ao Juízo deprecante o 

recebimento desta. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde, 18 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004164-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES ANDRADE DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1004164-43.2018.8.11.0045 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA REQUERIDO: MOISES 

ANDRADE DE LIMA VISTO. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, 

com pedido de liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por 

objeto o bem descrito na inicial. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta à comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, tendo o requerente cumprido este requisito, conforme se vê da 

notificação extrajudicial emanada nos autos (doc. de ID n° 15715475 - 

15715476). Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. Por outro lado, há receio de 

que o requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem ou pelo 

desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Posto Isto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem nas 

mãos de um dos representantes legais da parte autora, conforme indicado 

na inicial, devendo este ficar como depositário do bem descrito na peça 

vestibular. Executada a liminar, cite-se o Requerido para que, em 05 

(cinco) dias, querendo, pague o saldo integral da dívida, acrescidos de 

juros, correção monetária e custas judiciais (art. 3º, § 2º do Dec.-Lei 

911/69), caso em que arbitro os honorários em 10%, ou apresente 

resposta, sob pena de revelia e confissão quanto a matéria de fato, no 

prazo de 15 dias contados da execução da liminar, sendo que tal resposta 

poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do § 2º, do art. 3º, do mesmo diploma Legal, caso entenda ter 

havido pagamento a maior e deseja a restituição (redação dada pela Lei 

10.931/2004). Cientifique o requerido que cinco dias após executada a 

liminar, consolidar-se-ão a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio 

do credor fiduciário (art. 3º, § 1º da Dec.-Lei 911/69). Concedo os 

benefícios do previstos no art. 212 do CPC. Conforme solicitado em inicial, 

proceda a Sra. Gestora com o cadastramento do patrono PEDRO 

ROBERTO ROMÃO, OAB/SP 209551, para que todas as intimações a 

serem procedidas no feito substabelecido sejam realizadas a este com 

exclusividade. No mais, CONDICIONO a presente decisão ao recolhimento 

do valor das custas judiciais e taxa judiciária, trazendo aos autos 

comprovante de pagamento. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 17 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004167-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ROBERTO DALMAGRO (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

WILLIAM DOS SANTOS PUHL (ADVOGADO(A))

CLAUDIO DE LIMA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1004167-95.2018.8.11.0045 VISTO. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta por 

CLAUDIO DE LIMA SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, pugnando pela antecipação dos efeitos da tutela 

no sentido de compelir o requerido ao estabelecimento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, que foi indeferido administrativamente. 

Com a inicial juntou documentos. É o relato do necessário. Decido. Pois 

bem. Segundo o art. 300 do novo Código de Processo Civil, para o 

deferimento da tutela de urgência há de ser observando dois elementos, 

quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (fumus boni iuris e periculum in mora). 

Considerando os elementos de cognição existente nos presentes autos, 

tenho que a autora conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de 

seu direito. Isso porque, segundo dicção legal (artigo 59 da Lei 

8.213/1991), “o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. Portanto, a concessão do referido 

benefício previdenciário está subordinada à comprovação dos seguintes 

requisitos legais: a) qualidade de segurado (Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) 

período de carência de 12 (doze) contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 

25, I), salvo as exceções legais (Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade 

para o exercício de atividade laborativa. No caso vertente, a qualidade de 

segurado do restou suficientemente demonstrada, pela CNIS, anexado à 

inicial (ID n.º 15723946), eis que comprova existência de contribuições em 

número suficiente, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 8.213/91. No 

tocante ao requisito da incapacidade laboral, o requerente apresentou 

exames, relatórios, bem como laudo médico recente evidenciando que é 

portadora da seguinte enfermidade: (ID N.º 15723952). CID 10 H90.8: 

Perda de audição mista, de condução e neuro-sensorial, não especificada; 

Assim, os documentos acostados a inicial, demonstram o 

comprometimento da capacidade laboral da requerente, por tempo 

indeterminado e juntamente demonstra que o requerente já veio a receber 

a aposentadoria por invalidez total. Impende registrar, ainda, que o art. 62 

da Lei nº 8.213/91 impõe que o benefício de auxílio-doença concedido ao 

segurado só cessará quando houver sua reabilitação ou, sendo ela 

impossível, quando for aposentado por invalidez. Vejamos: "Art. 62. O 

segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para 

sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação 

profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício 

até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade 

que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, 

for aposentado por invalidez. Igualmente está caracterizado o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois se a tutela jurisdicional 

for concedida apenas ao final causará sérios danos à autora, afetando a 

sua subsistência, considerando o caráter nitidamente alimentar do 

benefício. Em suma: a eficácia do provimento final estará seriamente 

comprometida caso os seus efeitos não sejam antecipados imediatamente, 

estabelecendo desde já o estado jurídico agredido pela não concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Posto isso, estando presentes 

os requisitos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, DEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar ao instituto requerido 

o restabelecimento do benefício de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ à 

CLAUDIO DE LIMA SILVA, NB 6239827510 (ID n° 15723948), devendo ser 

mantido pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, o que deve ser feito no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (art. 297, 

CPC). Findado o prazo de manutenção do benefício, sem a realização da 

perícia médica, e não ocorrendo recuperação, determino que a parte 

autora apresente aos autos, documentos médicos atualizados, datados 

em até 30 (trinta) dias, comprovando a permanência da incapacidade, para 

que se necessário seja prorrogado o prazo do auxílio doença concedido 

em sede de tutela antecipada, até que a perícia médica seja realizada. 

INTIME-SE o INSS, por meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda 

Judicial, Gerência Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º 

Andar, Centro, CEP 78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da 
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implantação do benefício, DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME 

DO AUTOR, RG, CPF, DATA DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. No mais, a 

praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstram que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Em razão do acima exposto é que, à 

luz da impossibilidade de conciliação entre as partes, dispenso a 

realização de audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do 

CPC, assim, DETERMINO a citação do réu para, querendo, contestar a 

ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, 

III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o instituto 

requerido que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, 

como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). 

Proceda, a Secretaria, a nomeação do perito(a) no sistema AJG. O expert 

deverá apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início 

dos trabalhos. Caso o (a) perito (a) aceite a designação, arbitro os 

honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela 

V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do 

Conselho da Justiça Federal. É imprescindível que, nos laudos periciais 

produzidos nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada 

em que o periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data 

possível de alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o 

prazo estimado para a duração do benefício. Quanto à apresentação dos 

quesitos, verifica-se que a parte autora já apresentou na inicial. Por sua 

vez, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas 

previdenciárias. Assinalada data para realização da perícia, intimem-se as 

partes e os respectivos assistentes, se houverem, observando-se prazo 

razoável com intuito de evitar que reste frustrada a realização dos atos 

designados. O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 

30 (trinta) dias a contar da data da finalização da perícia. Entregue o 

laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo 

solicitação de esclarecimentos, requisite-se o pagamento dos honorários 

junto ao sistema da AJG. Defiro a gratuidade da justiça. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 17 de 

outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004301-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO JOSE DAGOSTIM (ADVOGADO(A))

ARMELINDO TRANQUILO AMBROSIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR MIERZVA PALINSKI (REQUERIDO)

ZENI DE FATIMA PALINSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004301-25.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 18 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004282-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004282-19.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 18 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004283-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO DA FAZENDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALGODOEIRA INACIA DUTRA DUARTE LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004283-04.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 18 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004294-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO STEFANELLO (REQUERIDO)

SAUL STEFANELLO FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004294-33.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 18 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004183-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Antonina Lopes de Almeida Martelli (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004183-49.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 18 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 
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Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004306-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VBR ALARMES E INTERNET LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004306-47.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 18 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004310-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR MICHELIN (REQUERIDO)

LEDIO BARDINI (REQUERIDO)

VALFORT - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

VANDERLEI ROBERTO GNOATO (REQUERIDO)

IDOVAN ANTONIO GIANELLO GNOATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004310-84.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 18 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004321-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PERINI & LACERDA EVANGELISTA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004321-16.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 18 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004350-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLOVA INEZ GRAZZIOTIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRIO LUIZ ORTH (REQUERIDO)

LAURA AMABILE ORTH (REQUERIDO)

ILDO JOSE ORTH (REQUERIDO)

ALCINO ROQUE ORTH (REQUERIDO)

MARTA NEGRI ORTH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004350-66.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 18 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004288-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MABIA RODRIGUES SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004288-26.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Condiciono o cumprimento da decisão ao recolhimento das custas. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 18 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004375-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALBERTO BARBOSA DE SOUSA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004375-79.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. No mais, CONDICIONO a presente 

decisão ao recolhimento do valor das custas judiciais e taxa judiciária, 

trazendo aos autos comprovante de pagamento. Após, se devidamente 

cumprida, devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas 

homenagens. Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde, 18 de outubro de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância
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Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001042-94.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

VIVIAM MICHELE DE CAMPOS SILVA ALVES (REQUERENTE)

GLEDE BERNACCI GOLLUSCIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM POLICARPO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 1ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JEAN LOUIS MAIA 

DIAS PROCESSO n. 1001042-94.2018.8.11.0021 Valor da causa: R$ 

954,00 ESPÉCIE: [Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: 

EDELSON ALVES DE OLIVEIRA Endereço: sítio angico alto, 175, pa santa 

maria, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 Nome: VIVIAM MICHELE DE 

CAMPOS SILVA ALVES Endereço: MARIO ANDREAZZA 1900, 433, 

CONDOMINIO RUBI, JARDIM PETROPOLIS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78144-901 Nome: GLEDE BERNACCI GOLLUSCIO Endereço: DOIS DE 

JULHO, 196, IPIRANGA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04215-000 POLO 

PASSIVO: Nome: JOAQUIM POLICARPO DE OLIVEIRA Endereço: sítio 

angico alto, lote 175, pa santa maria, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 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. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do 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. ÁGUA BOA, 18 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-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001042-94.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

VIVIAM MICHELE DE CAMPOS SILVA ALVES (REQUERENTE)

GLEDE BERNACCI GOLLUSCIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM POLICARPO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 1ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JEAN LOUIS MAIA 

DIAS PROCESSO n. 1001042-94.2018.8.11.0021 Valor da causa: R$ 

954,00 ESPÉCIE: [Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: 

EDELSON ALVES DE OLIVEIRA Endereço: sítio angico alto, 175, pa santa 

maria, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 Nome: VIVIAM MICHELE DE 

CAMPOS SILVA ALVES Endereço: MARIO ANDREAZZA 1900, 433, 

CONDOMINIO RUBI, JARDIM PETROPOLIS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78144-901 Nome: GLEDE BERNACCI GOLLUSCIO Endereço: DOIS DE 

JULHO, 196, IPIRANGA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04215-000 POLO 

PASSIVO: Nome: JOAQUIM POLICARPO DE OLIVEIRA Endereço: sítio 

angico alto, lote 175, pa santa maria, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 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. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do 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. ÁGUA BOA, 18 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 101682 Nr: 3202-17.2015.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Água Boa - M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Elmo Kuhn, Geneci Kuhn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o pagamento de 

Diligencia, haja visto que o comprovante de pagamento juntado aos autos 

difere da guia de arrecadação emitida.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001042-94.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

VIVIAM MICHELE DE CAMPOS SILVA ALVES (REQUERENTE)

GLEDE BERNACCI GOLLUSCIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM POLICARPO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN LOUIS MAIA DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ÁGUA BOA 

DECISÃO Processo: 1001042-94.2018.8.11.0021. REQUERENTE: EDELSON 

ALVES DE OLIVEIRA, VIVIAM MICHELE DE CAMPOS SILVA ALVES, 

GLEDE BERNACCI GOLLUSCIO REQUERIDO: JOAQUIM POLICARPO DE 

OLIVEIRA ÁGUA BOA, 18 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000173-34.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL MARIE PIERRE CARO (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2º Vara 

PJE n. 1000173-34.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 - INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias apresente o termo de 

acordo noticiado na manifestação retro, sob pena de reputar a perda 

superveniente do objeto da demanda em razão do pagamento de débito 

pelo requerido, o que refletirá no aspecto processual acessório da 

sentença, como por exemplo, o adimplemento das custas processuais 

remanescentes. 2 - CUMPRA-SE Água Boa/MT, 15 de outubro de 2018. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000985-76.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BARBOSA DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA NALIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ JOAO NALLIN (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000985-76.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Com supedâneo no 

princípio da não surpresa, extraída dos artigos 9º e 10º do CPC, visando 

conferir efetivo contraditório, INTIME-SE a inventariante nomeada, através 

de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, possa 

manifestar sobre o pedido de modificação do mister de inventariante, ante 

a alegação de violação da legitimidade para requerer a abertura do 

processo de inventário, sob pena de preclusão. 2 – Noutro giro, como 

forma de evitar prejuízos as partes, determino a intimação de eventuais 

locatários para que depositem em juízo o valor devido a título de alugueis, 

até que o destinatário de tais valores seja definido. Em seguida, 

REMETAM-SE os autos conclusos. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de 

outubro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105603 Nr: 5546-68.2015.811.0021

 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: Patricia Pereira Damiâo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Vieira Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A, KARULLINY NEVES DA SILVA - OAB:39766

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos com aquilo que entender de direito em termos 

de prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 98411 Nr: 1313-28.2015.811.0021

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Agostinho Didonet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hyran Vieira Guimarães, Rodrigo Oliveira 

Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:43.638 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Martins de 

Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) de intimação expedido(s) nos autos, devendo ser colacionado 

ao feito, comprovante/recibo e a guia do pagamento. Fica advertido o Sr. 

Advogado que o pagamento das diligências deverá ser efetuado 

obrigatoriamente através da Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

disponível no site do TJMT, conforme Provimento 07/2017 da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de impossibilidade de 

pagamento das diligências pelo referido Sistema, em virtude de não 

cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, deverá o Sr. 

Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à Central de Mandados 

desta Comarca, no mesmo prazo, informando a localização exata do 

endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 18896 Nr: 2044-05.2007.811.0021

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marques de Queiroz, Vilma Fontoura 

Queiroz, Reginaura Marques Queiroz, Ronaldo Marques Queiroz, Reinaura 
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Queiroz da Rocha, Marta Fontoura Queiroz Cantuario, Marcos Fontoura 

Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michelle de Miranda Rezende 

Vilela - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wande Alves Diniz - 

OAB:OAB/MT 10927

 1. Intime-se o Ministério Público para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe acerca da existência de bens deixados pelo de cujus a título de 

herança, aptos a promover eventual ressarcimento de danos, 

considerando que não consta dos autos informação sobre inventário e 

partilha de bens.

2. Após, conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 87071 Nr: 1551-18.2013.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemar Bertol, Zelia Terezinha Bertol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayck Feitosa Câmara - 

OAB:33571 GO, Samuell da Silva Ribeiro - OAB:33372/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio 

de seus advogados habilitados, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem-se nos autos requerendo o que entenderem de direito em 

termos de prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 114990 Nr: 5439-87.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SCHUMACHER INDUSTRIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPERES COMÉRCIO DE PEÇAS 

AGRÍCOLAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: George Lippert Neto - 

OAB:31135/RS, Marcia Mallmann Lippert - OAB:35570/RS, PRISCILA 

MAIRA LUCAS DA SILVA MACHADO - OAB:81478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) de CITAÇÃO expedido(s) nos autos, devendo ser 

colacionado ao feito, comprovante/recibo e a guia do pagamento. Fica 

advertido o Sr. Advogado que o pagamento das diligências deverá ser 

efetuado obrigatoriamente através da Central de Pagamento de Diligências 

- CPD, disponível no site do TJMT, conforme Provimento 07/2017 da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de impossibilidade de 

pagamento das diligências pelo referido Sistema, em virtude de não 

cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, deverá o Sr. 

Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à Central de Mandados 

desta Comarca, no mesmo prazo, informando a localização exata do 

endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 91643 Nr: 1254-74.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viana Alimentos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cardoso da Silva, Paulo Gaspar Marques 

Cardoso, Roberto Carlos Cardoso da Silva, Jussara Cordeiro Marques 

Cardoso, Ronaldo Cardoso da Silva, Iriete Cardoso Cecatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valério de Oliveira Mazzuoli - 

OAB:OAB/MT 21.423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Divanir Marcelo de Pieri - 

OAB:OAB/MT 5.698-A, Rodrigo Ribeiro Araujo - OAB:13984-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se nos autos com aquilo que entender de direito, em 

termos de prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 116635 Nr: 6601-20.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gelsino Alves Nogueira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE:Intimar o advogado da parte 

requerente do(s) ofício(s) requisitório(s) expedido(s) nos autos para, 

querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o 

disposto no artigo 10°, da Resolução n° 168, de 05 de Dezembro de 2011 

do CJF.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001258-55.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONICE SOARES DE SOUSA (AUTOR(A))

ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO OLIVEIRA ALVES (RÉU)

ODENILDE DE LACERDA ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001258-55.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – A tutela de urgência 

pleiteada pela autora visa como pedido sucessivo à realização de arresto 

de imóvel de titularidade da ré. Contudo, em que pese à avaliação do bem 

realizada por órgão da Prefeitura Municipal de Cocalinho/MT, não foi 

acostado aos autos documento idôneo, o qual possa demonstrar que a ré 

é proprietária do bem. Sendo assim, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, possa colacionar aos autos documento idôneo 

de propriedade do imóvel que pretende promover o arresto. 2 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de outubro de 2018. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001033-69.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE MORAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DA SILVA MORAES (EXECUTADO)

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, que foi distribuido a Carta precatória no Juizado Especial da 

Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, devendo acompanhar o seu 

cumprimento. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000733-73.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ZANCHET (REQUERENTE)

wilson massaiuki sio junior (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 
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CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, dar inicio a fase de 

cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento dos autos. 

ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000539-76.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA (ADVOGADO(A))

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANE RIBEIRO (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. 1000539-76.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: $199,183.90 ESPÉCIE: [Atos executórios]->CARTA PRECATÓRIA 

CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. 

Endereço: AVENIDA JORNALISTA ROBERTO MARINHO, 85, - DE 1 AO FIM 

- LADO ÍMPAR, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04576-010 

POLO PASSIVO: Nome: ERNANE RIBEIRO Endereço: desconhecido 

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). , 18 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.: 88703 Nr: 5483-75.2017.811.0020

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANNI GOUVEA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA CONCEIÇÃO GOUVEA 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIUSSUANE FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:MT/13.244-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica vossa Senhoria, devidamente intimada para providenciar no prazo 

legal o preparo da carta precatória expedida para comarca de Juara-MT.

Salma Corrêa de Moraes Pereira

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 84182 Nr: 3656-29.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 84182

Vistos.

Trata-se de ação de reconhecimento de união estável c/c dissolução e 

definição de alimentos proposta por Soiane Sousa Braz e Marya Cllara 

Souza Braz Gonçalves em desfavor de Sergio dos Reis Gonçalves, todos 

devidamente qualificados.

Em seguida, após recebimento e providencias pelo Juízo, quando da 

realização da audiência de conciliação, as Requerentes desistiram da 

ação, requerendo a extinção do feito (ref. 16 e 19).

Vieram os autos à conclusão.

É o breve relato. Decido.

Sem delongas.

 As Requerentes desistiram do procedimento, não vislumbrando este Juízo 

qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, nos termos 

requeridos.

Neste sentido, § 5°, inciso VIII, do artigo 485, do Código de Processo Civil, 

in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

VIII – Homologar a desistência da ação;

 §5°. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do 

Novo Código de Processo Civil.

 Em havendo requerimento defiro o desentranhamento das peças que 

instruíram a inicial.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

Alto Araguaia - MT, 17 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 71976 Nr: 1505-27.2016.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CITROEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o Provimento 56/2007 da CGJ, Intimo o Requerente para 

informar o endereço correto do Requerido para cumprimento da decisão 

de referência n.º 04, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

(inciso IV do artigo 485 do CPC).

Carlos Henrique F. Foz - analista judiciário
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 84559 Nr: 3881-49.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR ALVES SANZIONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BRANQUINHO XAVIER 

- OAB:36.661/GO

 Fica Vossa Senhoria, devidamente intimado da sua nomeação para 

patrocinar a defesa do réu, tendo vista a decisão de ref.163, bem com a 

manifestação da Defensoria Pública de ref.182.

Salma Corrêa de Moraes Pereira

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 28185 Nr: 2525-97.2009.811.0020

 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: TEREZINHA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RUBENS BALDAN - 

OAB:13.478/MT, VANDERLEI DIVINO IAMAMOTO - OAB:112.845/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 28185

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença por Terezinha Maria da Silva em face 

do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, ambos devidamente 

qualificados e representados nos autos.

Devidamente intimado, o INSS apresentou exceção de pré-executividade 

(fls. 120/124v); na sequencia a Exequente concordou com o valor 

apresentado pelo Executado (fls.128/129).

É o relatório. Fundamento e decido.

Conforme consignado no relatório, o Executado apresentou calculo 

referente ao valor executado, ocasião que a Exequente concordou 

expressamente com o valor apresentado.

 Diante o exposto, e por não haver qualquer irregularidade no cálculo 

apresentado pelo exequente, HOMOLOGO o cálculo de fls. 120/124v, e 

nos termos do artigo 924, II do NCPC, julgo extinta a presente execucional.

P.R.I.

Transitada em julgado a sentença, expeça-se a requisição de pequeno 

valor (RPV) ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1.ª Região, do valor homologado na presente 

execução.

Após, com informação nos autos acerca do depósito, expeça-se alvará 

de levantamento em favor do D. Advogado do Autor, devendo este prestar 

contas dos valores levantados, no prazo de 30 (trinta) dias, após o efetivo 

levantamento, sob pena de encaminhamento a OAB e demais cominações 

legais.

Decorrido o prazo acima assinalado, arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo.

Alto Araguaia - MT, 15 de outubro de 2018.

 IVAN LÚCIO AMARANTE

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 22441 Nr: 450-22.2008.811.0020

 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 ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CANDIDO PARREIRA DUARTE 

NETO - OAB:86374/SP, MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - 

OAB:137269/SP, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:9.935-A /MT, Patrícia 

Mariano da Silva - OAB:171255-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 22441

Vistos.

Considerando que já passaram mais de 05 (cinco) meses desde a petição 

de fls. 127, intime-se o D. Advogado da Requerente, para se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos dos 

incisos IV e VI do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo com ou sem manifestação, certifique e tornem os 

autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 15 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 27311 Nr: 1711-85.2009.811.0020

 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: NEURACY CHAGAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RUBENS BALDAN - 

OAB:13.478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 27311Vistos. (...) NOMEIO perito(a) judicial, independentemente 

de compromisso (art. 466 do CPC/2015), o(a) Dr(a) ZAIDA MARIA DAVID 

DE REZENDE, devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária.6. INTIMEM-SE as partes para fins 

e prazos do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 465 do CPC/2015.7. (...) .8. Com 

a designação de data para a perícia, INTIMEM-SE novamente as partes nos 

termos do art. 474 do CPC/2015.9. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado.10. Para a expert nomeada FIXO 

honorários periciais no valor máximo da tabela II da Resolução n. 305/2014 

do Conselho da Justiça Federal e, com base no parágrafo único do artigo 

28 da referida resolução, multiplico por dois o referido valor, haja vista a 

complexidade do exame e o local de sua realização, sendo assim, fixo o 

valor de R$ 745,30 (seiscentos reais), devendo ser expedido ofício nos 

moldes do anexo I da referida Resolução e os demais atos necessários ao 

pagamento junto a Justiça Federal (Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª 

Região) tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo(a) expert.11. Com a juntada 

do laudo médico, INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do §1º do artigo 

477 do CPC/2015, 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.12. Superado o prazo ventilado, CERTIFIQUE-SE e à conclusão 

mediante correta triagem, para análise da necessidade de designação de 

audiência de instrução e julgamento.13. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. Alto Araguaia - MT, 15 de outubro de 2018.Ivan 

Lúcio AmaranteJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 16330 Nr: 118-26.2006.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NATALICIA MARQUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CANDIDO PARREIRA DUARTE 

NETO - OAB:86374/SP, MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - 

OAB:137269/SP, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:9.935-A /MT, Patrícia 

Mariano da Silva - OAB:171255-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 16330

Vistos. Chamo o feito à ordem.

 Constato que às fls. 182, este Juízo determinou a intimação do INSS para 

comprovar a implantação da aposentadoria rural da Exequente; e ainda, no 

mesmo ato, determinou a intimação da Exequente para se manifestar.

 Assim, anoto que: a – as fls. 184, o INSS informou que foram tomadas as 

providências necessárias para a implantação do beneficio; e, b – as fls. 

189/190 a Exequente foi regularmente intimada para se manifestar, 

conforme segunda parte da determinação de fls. 182, porém quedou-se 
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inerte (certidão fls. 192), aportando manifestação somente após a 

certificação retro mencionada.

 Sem delongas, quanto aos pedidos de fls. 193/194, diante do registrado 

alhures: I - INDEFIRO o pedido de retificação da certidão de fls. 192; e, II - 

INDEFIRO o pedido de intimação do INSS para informar novamente o 

cumprimento da determinação de fls. 182.

 No mais, DETERMINO:

 I – INTIME-SE a Exequente para informar se o INSS já implantou o 

beneficiou, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e extinção 

do feito;

 II – haja vista que a impugnação à execução se baseia apenas no 

eventual excesso de execução, a fim de evitar dúvidas quanto aos 

cálculos apresentados pelas partes, tenho por bem determinar a remessa 

dos autos ao Contador Judicial, para elaboração dos cálculos; e,

 III – com os cálculos, abram-se vistas às partes para se manifestarem no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, cumpridas as determinações, tornem os autos conclusos para 

deliberações.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 15 de outubro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 21726 Nr: 2097-86.2007.811.0020

 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: ALMI ALVES DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 21726

Vistos.

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 15 de outubro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 57761 Nr: 663-18.2014.811.0020

 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: ALICE CARVALHO SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RUBENS BALDAN - 

OAB:13.478/MT, VANDERLEI DIVINO IAMAMOTO - OAB:112.845/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 57761Vistos.(...) NOMEIO perito(a) judicial, independentemente 

de compromisso (art. 466 do CPC/2015), o(a) Dr(a) ZAIDA MARIA DAVID 

DE REZENDE, devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária.2. INTIMEM-SE as partes para fins 

e prazos do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 465 do CPC/2015.3. 

Posteriormente, INTIME-SE a perita, para ciência dos quesitos, designar 

data para a realização da perícia na parte requerente e para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, diante da determinação 

constante no item 6 deste despacho saneador (“Art. 465. Ciente da 

nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias: I – (...); II – currículo, 

com comprovação de especialização; III – contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde será dirigidas as intimações 

pessoais”), bem como do art. 473, incisos e parágrafos, do mesmo 

diploma legal.4. Com a designação de data para a perícia, INTIMEM-SE 

novamente as partes nos termos do art. 474 do CPC/2015.5. O respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado.6. Para a expert 

nomeada FIXO honorários periciais no valor máximo da tabela II da 

Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal e, com base no 

parágrafo único do artigo 28 da referida resolução, multiplico por dois o 

referido valor, haja vista a complexidade do exame e o local de sua 

realização, sendo assim, fixo o valor de R$ 745,30 (seiscentos reais), 

devendo ser expedido ofício nos moldes do anexo I da referida Resolução 

e os demais atos necessários ao pagamento junto a Justiça Federal 

(Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região) tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo(a) expert.7. Com a juntada do laudo médico, (...) Ivan 

Lúcio AmaranteJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96437 Nr: 2621-97.2018.811.0020

 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): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Domingos Mansour - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 96437

Vistos.

Diante do apresentado pelo Ministério Público na referencia 15, oficie-se, 

novamente, COM URGÊNCIA, encaminhando cópia integral dos autos ao 

Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

– NAT, para proferir parecer técnico quanto à situação posta, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas;

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 18 de outubro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 97737 Nr: 3174-47.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA SONIA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE MAGNANI MERCADO - 

OAB:20073/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto aos documentos juntados no andamento de referência 12 e 

certidão de referência 13.

Alto Araguaia - MT, 17 de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 95187 Nr: 2048-59.2018.811.0020

 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 REZENDE CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, FUNDO 

DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15120/B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação à contestação, caso queira.

Alto Araguaia - MT, 17 de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 95238 Nr: 2068-50.2018.811.0020

 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: EURITA FAGUNDES DE ALMEIDA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, FUNDO 

DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15120/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação à contestação, caso queira.

Alto Araguaia - MT, 17 de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 82126 Nr: 2475-90.2017.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO BARBOZA DE MELO, JULIANA ERIZA 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:5.871-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto ao mandado juntado no andamento de referência 15.

Alto Araguaia - MT, 17 de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 91127 Nr: 353-70.2018.811.0020

 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: LADISLAU HONÓRIO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAXSUEL VALADÃO ANDRADE - 

OAB:17296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação à contestação, caso queira.

Alto Araguaia - MT, 17 de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 92100 Nr: 861-16.2018.811.0020

 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: JOANA MARIA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO - ELIEZER SEVERINO DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Entendo cabível no caso em tela o pagamento das custas ao final, de 

forma que o provimento jurisdicional do caso em debate será condicionado 

ao pagamento das custas.

2. RECEBO a inicial, por estarem presentes os requisitos dos arts. 319, 

320 e 610 do CPC/2015.

 3. Conforme regra do parágrafo único do artigo 617, NOMEIO 

INVENTARIANTE a própria parte requerente, que prestará compromisso 

em 05 (cinco) dias e primeiras declarações nos 20 (vinte) dias 

subseqüentes conforme artigo 620, sob pena de remoção ex vi artigo 622, 

I, todos do CPC/2015.

4. Apresentadas as primeiras declarações, forte no artigo 626 do 

CPC/2015, CITE-SE para os termos do inventário e da partilha o cônjuge, o 

companheiro, os herdeiros, os legatários, herdeiro incapaz ou ausente, a 

Fazenda Pública, o Ministério Público e, se houver testamento, também o 

testamenteiro, observando a diligente gestora judicial os dizeres do 

referido artigo.

5. Concluídas referidas citações, conforme preconizado no artigo 627, do 

CPC/2015, o feito aguardará em cartório e pelo prazo comum de 15 

(quinze) dias, para que as partes possam dizer sobre as primeiras 

declarações, sendo que a Fazenda Pública, no prazo de 30 (trinta) dias, 

informará ao juízo o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras 

declarações, assim o fazendo com base no seu cadastro imobiliário 

consoante artigo 629 do CPC/2015.

6. Superado os prazos encimado, CERTIFIQUE-SE sobre as citações e 

manifestações das partes interessadas quanto às primeiras declarações, 

bem como, sobre a concordância ou impugnação dos valores dos bens de 

raiz pela Fazenda Pública e, então, mediante correta triagem, à conclusão 

para fins e tempos do artigo 630 do CPC/2015.

 7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 2 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 94786 Nr: 1890-04.2018.811.0020

 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: EDINA SANTOS CARDENAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação à contestação, caso queira.

Alto Araguaia - MT, 18 de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 95430 Nr: 2151-66.2018.811.0020

 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: DORACY MARQUES SILVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, FUNDO 

DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15120/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação à contestação, caso queira.

Alto Araguaia - MT, 18 de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 95189 Nr: 2049-44.2018.811.0020

 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: HILDA ALVES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, FUNDO 

DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15120/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação à contestação, caso queira.

Alto Araguaia - MT, 18 de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 59695 Nr: 2201-34.2014.811.0020

 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: FRANCISCO FRAGA, IRAÍDES MENDES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18.606-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATAN DE OLIVEIRA MATTOS 

- OAB:2778671

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em observância ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao cumprimento a fim de 

intimação à parte recorrida para, no prazo de 15 dias, apresentar 

contrarrazões recursais, nos termos do artigo 1.010, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

 Alto Araguaia - MT, 18 de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 72411 Nr: 1767-74.2016.811.0020

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURITA FAGUNDES DE ALMEIDA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO VIEIRA, HAVAN, TRANSBEN 

-TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO VINÍCIUS DE OLIVEIRA - 

OAB:21.273/SC, THAIS CRISTINE WANKA - OAB:36359

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação à contestação, caso queira.

Alto Araguaia - MT, 18 de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 79088 Nr: 655-36.2017.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDYLANE ARAUJO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, 

ANDERSON BARBOSA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação à contestação, caso queira.

Alto Araguaia - MT, 18 de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 63751 Nr: 1350-58.2015.811.0020

 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: JÉSSICA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado das partes para, no prazo de 15 dias, se manifestarem quanto 

ao laudo pericial juntado no andamento de referência 48.

Alto Araguaia - MT, 18 de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 77933 Nr: 5222-47.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.F. DE PAULA & CIA LTDA - ME ( ONEIR 
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MARTINS GONZAGA), EDILENE FLORES DE PAULA, EDMAR DONIZETE DE 

PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestarem 

quanto à certidão do oficial de justiça de referência 20.

Alto Araguaia - MT, 18 de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-64.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BRANTIS GALVAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

NEY PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 06/11/2018, às 13:50horas (MT). ALTO ARAGUAIA, 

18 de outubro de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA RODRIGUES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 

34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-06.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NANCY LIMA MENEZES (INTERESSADO)

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 08/11/2018, às 15:00 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 18 de outubro de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, 

S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - 

TELEFONE: (66) 34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-56.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA SANTOS (INTERESSADO)

ALENCAR FELIX DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 08/11/2018, às 14:30horas (MT). ALTO ARAGUAIA, 

5 de outubro de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA RODRIGUES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 

34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-29.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS BORGES DE SOUZA (REQUERENTE)

JOSE INACIO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000331-29.2017.8.11.0020. REQUERENTE: LAIS BORGES DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que possui uma 

linha telefônica junto à reclamada, onde, sem sua autorização, fora 

realizada a contratação de serviços por ela não aderidos, razão pela qual 

requer a declaração da inexigibilidade do débito referente aos meses 

cobrados a maior, bem como indenização por danos morais. Em sua 

contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança 

indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à relação 

jurídica existente entre as partes. 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. A parte 

autora alega que possui uma linha telefônica junto à reclamada, onde, sem 

sua autorização, fora realizada a contratação de serviços telefônicos, 

razão pela qual requer a declaração de inexigibilidade de débito, uma vez 

que sua fatura de telefonia somou valor muito divergente do contratado, 

bem como indenização por danos morais. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. Pois bem, primeiramente, instar consignar que a relação travada 

nestes autos é uma relação de consumo regida pelo CDC. 

Consequentemente, a responsabilidade da ré é objetiva, 

independentemente de demonstração de culpa, a teor do art. 14 do 

referido diploma legal. Com isso, desinteressam os motivos pelos quais a 

falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua ocorrência como fonte 

causadora de dano ao autor para se configurar o dever de indenizar do 

requerido. Ademais disso, quanto à adução da reclamada de que houve 

sim contratação de serviços, vejo que apenas há aduções, sem qualquer 

tipo de comprovação. As telas apresentadas na contestação não fazem 

prova das contratações que aqui se discute. O que se demonstra ali é um 

cadastro, não havendo a certeza de que foi a parte reclamante quem 

procedeu àquelas. Contudo, da simples ocorrência de falha por parte da 

ré não resulta o dever de indenizar. É necessária a ocorrência do dano. E 

no presente caso, não restou evidenciado qualquer dano de ordem moral, 

senão vejamos. Em que pese a presente demanda se tratar de relação de 

Consumo, aplicável, portanto, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do 

CDC), em nenhum momento a parte autora comprovou a numeração de um 

único protocolo de atendimento quanto ao suposto pedido de 

cancelamento do serviço não contratado. Ora, os deveres de boa-fé e 

lealdade contratual não estão restritos à reclamada, e sim a ambas as 

partes. Mutatis mutandis, serve-se deste escólio jurisprudencial: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. 

SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005726989, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cleber Augusto Tonial, Julgado em 08/10/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005726989 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 

08/10/2015, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 14/10/2015). Portanto, a situação narrada não faz presumir 
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a ocorrência de abalo emocional à parte autora, ainda que, 

hipoteticamente, tenha lhe ocasionado prejuízo material. Além disso, não 

há descrição do suposto constrangimento experimentado pelo 

consumidor. Houve, no máximo, um simples aborrecimento. Evidente o 

aborrecimento causado, mas não a ponto de configurar atentado a direito 

de personalidade da parte postulante, uma vez que não houve ofensas em 

público por parte da ré e nem ocasionou quaisquer outros prejuízos 

materiais significativos, não passando, assim, de mero incidente 

contratual, sem qualquer abalo na reputação e na honra da parte autora. E 

ainda, a lição de MARIA CELINA BODIN DE MORAES (Danos à Pessoa 

Humana. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2003, pag. 189) “não será toda e qualquer situação de 

sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a 

reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar 

a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já 

identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a 

liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano expatrimonial em 

sentido estrito”. É que “o dano moral tem como causa a injusta violação a 

uma situação jurídica subjetiva expatrimonial, protegida pelo ordenamento 

jurídico através da cláusula geral de tutela da personalidade que foi 

instituída e tem sua fonte na Constituição Federal, em particular e 

diretamente decorrente do princípio (fundante) da dignidade da pessoa 

humana (também identificado com o princípio geral de respeito à dignidade 

humana)”. Com efeito, estender-se, demasiadamente, o dano moral implica 

“banalizar a reparação das lesões de cunho expatrimonial”, razão pela 

qual conclui-se que “os tribunais, já de algum tempo, vêm tentando impedir 

que meros aborrecimentos do cotidiano passem a ser catalogados como 

geradores de dano moral, principalmente quando contornáveis por vias 

patrimoniais” (Ibid., p. 172). O Superior Tribunal de Justiça, em caso 

análogo, já decidiu que “o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar 

do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a 

naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias 

no espírito de quem ela se dirige” (Resp. 599538/MA, Quarta Turma, Rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, publicado no DJU de 06.09.2004). O reclamante 

acostou faturas dos meses de julho a setembro de 2017, na qual 

demonstra a cobrança a maior do que anteriormente contratado, sendo R$ 

60,89; R$ 50,89 e R$ 53,81 respectivamente, perfazendo um total de R$ 

45,89 (quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) que hora pago 

de forma indevida. Por isso, deve a reclamada proceder a devolução na 

forma dobrada dos valores, o qual perfaz a quantia de R$ 91,78 (noventa 

e um reais e setenta e oito centavos). Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto CONDENO a 

reclamada a pagar a parte autora o importe de R$ R$ 91,78 (noventa e um 

reais e setenta e oito centavos), a título de danos materiais, bem como 

promover, em definitivo, a readequação das faturas cobradas a maior 

após o transito em julgado do presente decisum. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 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: 1000332-14.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO (ADVOGADO(A))

PAULO IZIDORO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000332-14.2017.8.11.0020. REQUERENTE: PAULO IZIDORO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 1. DEFIRO o pedido formulado 

pela parte exequente para autorizar o levantamento dos valores 

vinculados aos autos, mediante transferência bancária na conta indicada. 

Antes, porém, de ser expedido o competente alvará, DETERMINO a 

intimação da parte contrária, para tomar ciência do inteiro teor desta 

decisão, bem como para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, 

no prazo legal. 2. Transcorrendo o prazo sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE, e depois de escoado o prazo de 02 (dois) dias úteis (art. 

1º, §1º, Provimento nº 68/2018-CNJ), EXPEÇA-SE o competente alvará. 3. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido pela parte exequente, 

no prazo de 5 (cinco) dias, REMETAM-SE os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). 4. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-14.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO (ADVOGADO(A))

PAULO IZIDORO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Fica Vossa Senhoria intimado a manifestar, caso queira, nos termos do 

Art. 1º do Provimento 68/2018 do CNJ no prazo de 5(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010226-26.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA MARIA DE RESENDE (ADVOGADO(A))

VALDEVINO DO CARMO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

JAIR CARLOS CRIVELETTO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010226-26.2016.8.11.0020 REQUERENTE: VALDEVINO DO CARMO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

VISTOS, A parte autora alega que teve seu nome negativado pela parte ré, 

sendo que a dívida é ilegítima. Em sua contestação, a reclamada requer a 

improcedência dos pedidos formulados na exordial por ausência de 

pressuposto para a afirmação da sua responsabilidade civil. 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. Sem preliminares, passo a análise do mérito. Pois bem, 

após detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser 

julgado improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A 

parte autora aduz que efetuou o pagamento de sua fatura de cartão de 

credito, razão pela qual o débito inscrito permanece de forma indevida. 

Contudo, a parte reclamada, demonstrou por intermédio do contrato 

bancário, faturas de cartão de credito e relatórios de pagamento, que o 

pagamento em atraso gerou ao autor encargos não adimplidos. De fato, o 

próprio autor demonstra no documento comprovante de pagamento que a 

fatura de seu cartão de credito fora quitada muito tempo depois de seu 

vencimento. Assim, forçoso caminhar pela procedência. Destarte, com 

razão a requerida, vez que, para retirar o nome da parte autora dos 

órgãos de restrição ao crédito, necessário será o devido pagamento da 

obrigação. No mais, por ser legitima a contratação pelas partes e, diante 

da inadimplência da autora, não pode agora neste juízo requerer a devida 

reparação pelos danos morais que a reclamada teria lhe causado. Assim, 

como a parte Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por 

danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, impõe-se a improcedência do pedido. Desse modo, havendo o débito, 

não há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual age num exercício 

regular do direito de inscrever nos cadastros de inadimplentes o nome do 

seu devedor. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. 

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 1. HOMOLOGO 
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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: 8010229-78.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARCIA RODRIGUES ALVES (REQUERENTE)

JOSE INACIO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010229-78.2016.8.11.0020 REQUERENTE: EDNA MARCIA RODRIGUES 

ALVES REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA 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 telas sistêmicas, contudo, tal 

documentação não prova a relação jurídica entre as partes, pondo em 

cheque a legitimidade do débito. 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 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. Entretanto, se afere do extrato juntado 

pela parte autora que a mesma é devedora contumaz, recaindo no que 

orienta a Súmula n. 385 do STJ, sendo-lhe impossível conceder o pedido 

relativo aos danos morais. 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, CONFIRMO a liminar outrora concedida, 

REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010263-53.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE DOS SANTOS (REQUERENTE)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010263-53.2016.8.11.0020 REQUERENTE: CLEONICE DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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). Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que está 

se confunde com o mérito da demanda, momento em que será analisado 

oportunamente. Resumidamente, aduz a parte reclamante que teve o seu 

nome negativado por dívida que não fez com a reclamada. Com o 

documento carreado pela parte autora ficou demonstrado na consulta 

realizada em 06/09/2016 que não há restrições. Assim, em razão da 

inexistência de fato ensejando a aplicação de danos morais, deixo de 

analisa-lo, entendendo que a mera cobrança não trouxe prejuízo de outra 

ordem a parte reclamante. 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, REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010264-38.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE DOS SANTOS (REQUERENTE)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010264-38.2016.8.11.0020 REQUERENTE: CLEONICE DOS SANTOS 

REQUERIDO: OI 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, 
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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). Rejeito as preliminares suscitadas, uma vez que está se 

confundem com o mérito da demanda, momento em que serão analisadas 

em conjunto com este. Resumidamente, aduz a parte reclamante que teve 

o seu nome negativado por dívida que não fez com a reclamada. Com o 

documento carreado pela parte autora ficou demonstrado na consulta 

realizada em 06/09/2016 que não há restrições. Assim, em razão da 

inexistência de fato ensejando a aplicação de danos morais, deixo de 

analisa-lo, entendendo que a mera cobrança não trouxe prejuízo de outra 

ordem a parte reclamante. Não vislumbro a má-fé da reclamante, para 

assim condena-la em multa por litigância de má-fé. 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, REJEITO as preliminares 

suscitadas e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados 

na inicial. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-41.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI (ADVOGADO(A))

VALDERCI MANOEL DAVID (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERIDO)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010074-41.2017.8.11.0020 REQUERENTE: VALDERCI MANOEL DAVID 

REQUERIDO: BANCO GMAC S.A. Vistos. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Após analisar detidamente 

os autos, concluímos pela sua extinção sem resolução do mérito, tendo em 

vista a necessidade de realização de prova complexa, notadamente a 

perícia contábil, haja vista que um dos postulados da reclamada é quanto a 

revisão de juros embutidos no contrato, supostamente abusivos. Note-se 

que não há nos autos sequer planilha de cálculo que demonstre a 

abusividade dos mesmos. Todavia, a efetivação da prova pericial impõe 

rito complexo que não se coaduna com os princípios da simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade que norteiam os Juizados 

Especiais. Conforme dispõe o artigo 3º, caput, da Lei nº 9.099/95, "o 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade". Assim, é imperioso 

concluir que o Juizado Especial não tem competência para processar e 

julgar a presente demanda, vez que o deslinde da controvérsia depende 

de prova pericial complexa, impondo-se, assim, sua extinção, nos termos 

do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95. Com efeito: “O procedimento simples e 

informal dos Juizados Especiais Cíveis não comporta a realização de 

regular prova pericial, cuja ritualidade, disposta na norma processual civil 

(arts. 420 e seguintes), refoge ao critério de menor complexidade que se 

alicerça na lei de regência dos Juizados.” (TJ/MT, 2ª TURMA RECURSAL, 

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 2785/2010 CLASSE II - 1 - SEGUNDO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ). Por outro lado, deixo de ordenar a 

prévia intimação da parte autora nos termos do art. 317 do CPC, eis que 

necessária apenas quando possível a correção do vício. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO, nos termos do 

art. 485, IV, do Código de Processo Civil, combinado o art. 51, II, da Lei n. 

9.099/95, ante a reconhecida incompetência deste Juízo, determinando o 

arquivamento definitivo do processo, tão logo ocorra o trânsito em julgado. 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-93.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AUGOSTINHO JUSTINO DE SOUZA (REQUERENTE)

MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010077-93.2017.8.11.0020 REQUERENTE: AUGOSTINHO JUSTINO DE 

SOUZA REQUERIDO: OI S.A Vistos. O autor alega que foram cobrados 

diversos valores ao longo da contratação junto a reclamada de forma 

indevida. Em sua defesa, em síntese, a reclamada se isenta de 

responsabilidade, invocando que o autor pleiteia contra parte diversa da 

contratada. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. A análise do mérito está prejudicada, dada a inépcia da 

inicial. Com razão a preliminar de ilegitimidade passiva aduzida pela 

reclamada, haja vista que a parte autora postula contra pessoa diversa da 

que lhe causou os danos supostamente relatados. Note-se que dos 

próprios documentos acostados à petição inicial, bem como com a 

contestação se aduz que as cobranças são concernentes a empresa 

diferente da ré. Dessa forma, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida pela reclamada, por se tratar de parte diversa e alheia aos fatos 

narrados. Por outro lado, deixo de ordenar a prévia intimação da parte 

autora nos termos do art. 317 do CPC, eis que necessária apenas quando 

possível a correção do vício. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com arrimo no que dispõe o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-52.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIENY MOREIRA BENICIO DA SILVA (REQUERENTE)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

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: 

8010125-52.2017.8.11.0020 REQUERENTE: LAURIENY MOREIRA BENICIO 

DA SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos. Trata-se de Reclamação Cível por meio da qual a parte autora 

alega que teve seu nome negativado indevidamente nos órgãos de 

proteção ao crédito pela reclamada sem que tivesse qualquer débito em 

aberto. Requer, ao final, a retirada de seu nome dos Órgãos de Proteção 

ao Crédito, bem como declaração de inexistência dos débitos e 

indenização por danos morais. A promovida apresentara contestação, 

requerendo, em síntese, que sejam julgados improcedentes todos os 

pedidos formulados na peça vestibular haja vista que não restou 

comprovada qualquer conduta que possa ser considerada ilícita, ou 

qualquer outro elemento que motive a sua condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais como pleiteado. 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. Rejeito a preliminar suscitada, uma vez que é suficiente a 

declaração de residência acostada pela parte autora. Ressalto que a 
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relação travada nestes autos é uma relação de consumo regida pelo CDC. 

Consequentemente, a responsabilidade da ré é objetiva, 

independentemente de demonstração de culpa, a teor do art. 14 do 

referido diploma legal. Com isso, desinteressam os motivos pelos quais a 

falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua ocorrência como fonte 

causadora de dano ao autor para se configurar o dever de indenizar do 

requerido. Atesto que apesar dos documentos carreados aos autos pela 

parte reclamada, esta, deixou de acostar cópia do contrato firmado entre 

as partes, sendo impossível receber as telas sistêmicas anexadas aos 

autos, vez que são provas unilaterais. Ademais disso, quanto à adução da 

reclamada de que não há que se falar em dano moral, vez que houve sim 

contratação de crédito, tendo havido inadimplemento, o que ensejou a 

negativação em questão, vejo que apenas há aduções, sem qualquer tipo 

de comprovação. Contudo, da simples ocorrência de falha por parte da ré 

não resulta o dever de indenizar. É necessária a ocorrência do dano. E no 

presente caso, não restou evidenciado qualquer dano de ordem moral, 

senão vejamos. Ora, a situação narrada não faz presumir a ocorrência de 

abalo emocional à parte autora, ainda que tenha lhe ocasionado prejuízo 

material. Além disso, não há descrição do suposto constrangimento 

experimentado pelo consumidor. Houve, no máximo, um simples 

aborrecimento. Evidente o aborrecimento causado, mas não a ponto de 

configurar atentado a direito de personalidade da postulante, uma vez que 

não houve ofensas em público por parte da ré e nem ocasionou quaisquer 

outros prejuízos materiais significativos, não passando, assim, de mero 

incidente contratual, sem qualquer abalo na reputação e na honra da parte 

autora. Outrossim, a parte reclamante é devedora contumaz em débitos 

preexistentes, sendo-lhe impossível conceder danos morais, conforme 

orienta a Sumula n. 385 do STJ. E ainda, a lição de MARIA CELINA BODIN 

DE MORAES (Danos à Pessoa Humana. Uma leitura civil-constitucional dos 

danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pag. 189) “não será toda e 

qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que 

ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente 

para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já 

identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a 

liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano expatrimonial em 

sentido estrito”. É que “o dano moral tem como causa a injusta violação a 

uma situação jurídica subjetiva expatrimonial, protegida pelo ordenamento 

jurídico através da cláusula geral de tutela da personalidade que foi 

instituída e tem sua fonte na Constituição Federal, em particular e 

diretamente decorrente do princípio (fundante) da dignidade da pessoa 

humana (também identificado com o princípio geral de respeito à dignidade 

humana)”. Com efeito, estender-se, demasiadamente, o dano moral implica 

“banalizar a reparação das lesões de cunho expatrimonial”, razão pela 

qual conclui-se que “os tribunais, já de algum tempo, vêm tentando impedir 

que meros aborrecimentos do cotidiano passem a ser catalogados como 

geradores de dano moral, principalmente quando contornáveis por vias 

patrimoniais” (Ibid., p. 172). Assim, como a parte reclamante não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato 

constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos morais, nos termos 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse 

aspecto, a improcedência do pedido. Ainda, deixo de condenar a parte 

reclamante em multa por litigância de má-fé, uma vez que não vislumbro a 

ocorrência desta no bojo dos autos. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 

6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial, e, para tanto, DECLARO a inexistência dos débitos 

correspondentes ao negócio jurídico em tela, bem como ORDENO a que a 

requerida retire o nome da parte reclamante dos órgãos de restrição ao 

crédito no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da homologação 

desta. 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

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 99532 Nr: 1352-64.2015.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/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 certidão do senhor Oficial de Justiça:

 CERTIFICO, em cumprimento ao R. Mandado expedido por determinação 

do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara, extraído dos autos em epígrafe, 

que compareci no endereço indicado, nesta cidade e Comarca, e lá 

estando, após as buscas necessárias, deixei de proceder a apreensão do 

bem indicado, em virtude de não tê-lo encontrado, sendo informado pela 

Sra. Carmem Dias Carvalho, que o requerido PEDRO DA SILVA LIMA, 

encontra-se residindo no Assentamento Mundo Novo, no Município de 

Guarantã do Norte, neste Estado. O referido é verdade e dou fé.16.

Flávio Alves dos Santos

Oficial de Justiça

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136292 Nr: 2324-29.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:OAB/MS 16.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, JAQUELINE UMENO - OAB:23377/O, Luiz Rodrigues 

Wambier - OAB:MT. 14.469-A

 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 95.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.: 132881 Nr: 208-50.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA COSTA DA 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:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para início 

do pagamento do benefício, fixo a data do REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO em 11/12/2017 (fls. 24). CONCEDO a tutela provisória de 

urgência de caráter antecipado, porque presentes, nesse momento, os 

pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito 

invocado pela autora. O perigo de dano também se faz presente, 

considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa 

maiores comentários. OFICIE-SE, com urgência, para implantação do 

benefício no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 288 de 652



100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 

148 do STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do 

manual de cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das 

custas processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o 

requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), 

sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença 

(Súmula 111 STJ). Não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado da sentença, ARQUIVANDO-SE os autos. Em caso de 

Recurso de Apelação,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 143424 Nr: 6957-83.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO AMÂNCIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para que efetue o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 226,42 (duzentos e vinte e seis reais 

e quarenta e dois centavos)a ser depositado na conta do TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136286 Nr: 2318-22.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ARIABO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:OAB/MG 78.069, Breiner Ricardo 

Diniz Resende Machado - OAB:OAB/MG 84.400

 Assim, ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por ausência de 

documentos indispensáveis 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 

94.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.: 142105 Nr: 6165-32.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO NORTESTE DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO SILVA & CRUZ LTDA, CARLOS SILVA 

DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA SOFIA CAVALCANTE 

PINHEIRO - OAB:153.792/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora sobre a certidao do 

senhor Oficial de Justiça: CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico eu, Oficial de Justiça que deixei de cumprir a presente carta 

precatória, por falta de numerários para pagamento de condução, sendo 

que para realizar o primeiro ato citação, com deslocamento até ao 

endereço mencionado, no Município de Nova Olímpia, nesta comarca, com 

fulcro na Portaria nº 008/2009 - DF, Art. 2º, as despesas de diligencias 

perfaz o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) que deverá ser 

depositado a guia juntada aos autos. Razão pela qual faço devolução da 

presente na central de mandados e aguardo novas determinações. O 

referido e verdade e dou fé. Barra do Bugres - MT,06 de Setembro de 

2018.

Ivone Aparecida Pereira

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 143517 Nr: 6997-65.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR DE SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para efetuar o depósito da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, no valor de R$ 226,42 

(duzentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos) a ser 

depositada na conta do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 100263 Nr: 1819-43.2015.811.0008

 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: OLINDA BATISTA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar o 

que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 129395 Nr: 6221-02.2017.811.0008

 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: ZILMA PEREIRA DUARTE SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para início 

do pagamento do benefício, fixo a data do REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO em 13/07/2017 (fls. 84). CONCEDO a tutela provisória de 

urgência de caráter antecipado, porque presentes, nesse momento, os 

pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito 

invocado pela autora. O perigo de dano também se faz presente, 

considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa 

maiores comentários. OFICIE-SE, com urgência, para implantação do 

benefício no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 

100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 

148 do STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do 

manual de cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das 

custas processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o 

requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), 

sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença 
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(Súmula 111 STJ). Não havendo recurso voluntário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82161 Nr: 3849-56.2012.811.0008

 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: JOÃO COELHO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:MS / 6171, Marco Antonio de Mello - 

OAB:13.188-B, MARIA ANGELICA AZEVEDO SOUZA SOUTO - OAB:/MT 

10.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CRISTINA 

PAPAFILIPAKIS GRAZIANO - OAB:OAB/SP 133.127

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, notadamente sobre os valores depositados em 

juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132194 Nr: 7799-97.2017.811.0008

 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: Iramar das Dores Oenning Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 128788 Nr: 5840-91.2017.811.0008

 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: JOAQUIM TEIXEIRA DA 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:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a 

desistência da ação pela parte autora

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Registre-se. Saem os presentes devidamente intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136184 Nr: 2257-64.2018.811.0008

 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 ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:OAB/MS 16.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 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 95.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.: 104922 Nr: 4761-48.2015.811.0008

 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): E C ETIENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056

 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 a manifestar-se 

sobre a certidao do senhor Oficial de Justiça:ertifico que, em cumprimento 

ao r. mandado do MM Juiz de Direito da 1ª Vara, dirigi-me em diligencia 

nesta cidade , ao endereço descrito, no R. mandado - MT, e ai sendo 

deixei de Citar E C Etiene em virtude da insuficiência de endereço, pois na 

existe numero 907 na Rua Mato Grosso; bem como a mesma e 

desconhecida na Rua Carlos Drummond de Andrade no numero 915;pois 

ali reside a senhor Carlos Alves da Silva Junior e que desconhece a tal 

pessoa; e não havendo emolumentos para as devidas diligencias e 

buscas em cartório e estando em local incerto e não sabido a referida 

empresa devolvo o referido mandado em cartório para os devido fins.

 Dou fé

 O referido é verdade e dou fé.

Pedro Bernardo do Nascimento

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95264 Nr: 4687-28.2014.811.0008

 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: MARIA DE SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Impugnação ao cumprimento da sentença

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 130483 Nr: 6813-46.2017.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIM 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 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 da certidao do 

senhor Oficial de Justiça: Em tempo, eu Clemair Felippe, certifico que, 

DEIXEI de CITAR a parte devedora FLEIPE RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA 

face não o ter localizado, tendo em vista que, a numeração indicada no 

mandado não existe na referida rua. Saliento que busquei informações 

junto aos moradores de numerações próximas a indicada, e estes não 

conhecer a parte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142067 Nr: 6146-26.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR FLORINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/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 a depositar a 

diligencia do senhor oficial de Justiça, conforme certidao: ERTIDÃO 

NEGATIVA

Certifico eu, Oficial de Justiça que deixei de cumprir o presente mandado, 

por falta de numerários para pagamento de condução, sendo que para 

realizar o ato citação, com deslocamento até o novo endereço do 

requerido Júlio Cezar Florindo, Fazenda Ouro Fino, equidistante da sede 

desta comarca em aproximadamente 50 km ida e volta, com fulcro na 

Portaria nº 008/2009 - DF, Art. 2º, as despesas de diligencias perfaz o 

valor de R$ 105,00 (cento e cinco reais) que deverá ser depositado e a 

guia de depósito juntado aos autos. Razão pela qual faço devolução da 

presente na central de mandados e aguardo novas determinações. Dou 

fé.

Aparecido Ferreira Mendes

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 128787 Nr: 5839-09.2017.811.0008

 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: AIRTO SEBASTIÃO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à parte autora, na qualidade de segurado 

especial rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS 

deve implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para 

início do pagamento do benefício, fixo a data do REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO em 01/12/2016 (fls. 23). CONCEDO a tutela provisória de 

urgência de caráter antecipado, porque presentes, nesse momento, os 

pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito 

invocado pela autora. O perigo de dano também se faz presente, 

considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa 

maiores comentários. OFICIE-SE, com urgência, para implantação do 

benefício no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 

100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 

148 do STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do 

manual de cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das 

custas processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o 

requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), 

sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença 

(Súmula 111 STJ). Não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado da sentença, ARQUIVANDO-SE os autos. Em caso de 

Recurso de Apelação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131909 Nr: 7644-94.2017.811.0008

 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: JOSELITA DOS REIS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para início 

do pagamento do benefício, fixo a data do REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO em 29/01/2016 (fls. 61). CONCEDO a tutela provisória de 

urgência de caráter antecipado, porque presentes, nesse momento, os 

pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito 

invocado pela autora. O perigo de dano também se faz presente, 

considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa 

maiores comentários. OFICIE-SE, com urgência, para implantação do 

benefício no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 

100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 

148 do STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do 

manual de cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das 

custas processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o 

requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), 

sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença 

(Súmula 111 STJ). Não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado da sentença, ARQUIVANDO-SE os autos. Em caso de 

Recurso de Apelação,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 106033 Nr: 5497-66.2015.811.0008

 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: EDITE BENTA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Lopes Alvares 

Campos - OAB:20.500/MT, Lorhayne Sales de Oliveira - 

OAB:20.325-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Defiro a juntada de documentos. Concedo o prazo de 05 

(cinco) dias para a juntada de substabelecimento. Encerrada a instrução, 

dê-se vista às partes sucessivamente pelo prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentarem alegações finais. Após, concluso para sentença. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136156 Nr: 2238-58.2018.811.0008

 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 BRASILEIRO DE DESCONTOAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:OAB/MS 16.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136154 Nr: 2237-73.2018.811.0008

 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
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 75.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.: 130626 Nr: 6897-47.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA VIEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cuida-se de Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio Doença com 

pedido de antecipação de tutela proposta por MARIA DE FATIMA VIEIRA 

em face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS.

 Às fls. 64 compareceu a parte autora, pugnando pela desistência da ação 

com a consequente extinção e arquivamento.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Tendo o autor desistido da ação, condeno-o ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade pelo prazo legal, 

em virtude do benefício da justiça gratuita.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 26286 Nr: 2333-11.2006.811.0008

 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: NELSON FERREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE a parte autora para manifestar como entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 53551 Nr: 4300-18.2011.811.0008

 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: Sansal Industria e Comercio de Rações e Nutrientes 

Animais LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILA C. P. PRESTES 

CAPATTO - OAB:8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Vistos, etc.

INTIME-SE a parte autora para manifestar como entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 90984 Nr: 3476-78.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON AMARO GUARINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/O, WELLINGTON 

PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE a parte autora para manifestar como entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 91025 Nr: 1252-46.2014.811.0008

 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: MARIA JOSE SOARES DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE a parte autora para manifestar como entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 104587 Nr: 4519-89.2015.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julia Silva Perez Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

VOLKSWAGEN S/A em face de JULIANA SILVA PEREZ ME.

 Às fls. 98 compareceu a parte autora, pugnando pela desistência da ação 

com a consequente extinção e arquivamento.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Tendo o autor desistido da ação, condeno-o ao pagamento das custas 

processuais finais remanescentes se houver.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139362 Nr: 4138-76.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAAC GERALDO ORMOND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15104, GUSTAVO GONÇALVES GOMES - 

OAB:266.984/SP, TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - OAB:19362

 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 a proceder da certidão do 

senhor Oficial de Justiça:

 CERTIDÃO

 Certifico eu, Oficial de Justiça que em cumprimento ao r. mandado do MM. 

Juiz de Direito, deixei de cumprir o referido mandado com fulcro na Portaria 

nº 08/2009 – DF., que estipula o valor de diligências, portanto a parte 

autora deverá depositar o valor de R$ 243,60 (duzentos e quarenta e três 

reais e sessenta centavos), devendo o valor da diligências ser depositada 

através de guia em conta TJ/MT. Por esta razão faço devolução do 

presente na central de mandados.

 Barra do Bugres – MT. 22 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 125875 Nr: 4131-21.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DE BARROS IGNACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABEMI SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MOREIRA DE ALMEIDA 

VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CRISTINA 

DELMONDES OCAMPOS - OAB:MS 7.934, LUCIANA VERISSIMO 

GONÇALVES - OAB:8.270/MS, NELSON DA COSTA ARAUJO - 

OAB:MS-3512, RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - OAB:OAB/MT 13.631

 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.: 29805 Nr: 1693-71.2007.811.0008

 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: JULIO CARMO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DENISE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO ANASTÁCIO 

CHAVES - OAB:11226/MT

 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.: 53101 Nr: 3853-30.2011.811.0008

 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: GENÉZINO CLEMENTINO 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 o 

que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142183 Nr: 6214-73.2018.811.0008

 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: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. B. DE LIMA & CIA LTDA ME, EDNA SILVA 

BRITO DE LIMA, FRANCISCO GUARNIERI DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para efetuar o depósito da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, no valor de R$ 70,00 

(setenta reais) a ser depositado na conta do TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 42768 Nr: 2806-89.2009.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES PEREIRA, LUCILENE BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT-3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

aforada por LUCILENE BORGES e MARIA ALVES PEREIRA, em desfavor 

do MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES, todos devidamente qualificados 

nos autos.

As requerentes aduziram que, no dia 21/09/2006, trafegavam pela rodovia 

federal BR-364, conduzidas em um veículo da marca Volkswagen modelo 

Santana, de propriedade da CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO 

BUGRES/MT, o qual era conduzido pelo motorista oficial da Câmara 

Municipal, quando, por volta das 16h00min, na altura do km 481 de referida 

rodovia, no município de Jangada/MT, foram vítimas de acidente 

automobilístico.

Afirmam que, por ocasião dos fatos, encontravam-se retornando de 

viagem para tratamento de saúde no município de Cuiabá/MT, quando, nas 

condições de tempo e local encimadas, o veículo em que estavam foi 

abalroado pelo veículo descrito à fl. 21 como “V4”, após este haver 

efetuado ultrapassagem em local proibido.

Asseveram que em razão do acidente, sofreram diversas lesões 

corporais que as incapacitou permanentemente para o labor e, também, 

em razão do acidente, sofreram abalo moral, pelo que requereram 

indenização por danos morais, no importe de 100 (cem) salários mínimos 

para cada autora, além de pensão mensal, no importe de R$465,00 

(quatrocentos e sessenta e cinco reais) para cada autora, até que ambas 

completem 65 (sessenta e cinco) anos, ou que cesse a incapacidade 

laboral.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 14/43.

Citado (fl. 50), o MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT ofereceu 

contestação às fls. 51/73, suscitando, preliminarmente sua ilegitimidade 

passiva, sob alegação de que qualquer dano sofrido pelas autoras não 

fora perpetrado por servidor da requerida, preliminar esta que, após 

impugnação da requerente, foi rejeitada pelo Juízo por confundir-se com o 

mérito da questão (fl. 83).

No mérito, alegou que as requerentes não comprovaram satisfeitos os 

requisitos ensejadores da responsabilização civil objetiva do ente público, 

bem como, também, não demonstraram a ocorrência da alegada 

incapacidade definitiva para o labor.

 Por fim, requereu a denunciação à lide do proprietário do veículo 

automotor causador do acidente, ANTONIO NOGUEIRA GUIMARÃES 

JÚNIOR, e seu respectivo motorista, AELMAR GAY DE OLIVEIRA, além do 

motorista do veículo da Câmara Municipal, JOSÉ CEFALO DA SILVA, 

pedido este que, após impugnação pelas requerentes, restou indeferido 

pelo Juízo (fl. 83).

À fl. 96, foi informado o falecimento da requerente MARIA ALVES 
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PEREIRA, sendo substituída processualmente pelo respectivo supérstite, 

ANTONIO ALVES PEREIRA, procedendo-se, na sequência, à instrução 

processual, realizando-se a oitiva da testemunha ROZANE BENEDITA DE 

ALMEIDA (fl. 101), depoimento pessoal da autora LUCILENE BORGES (fl. 

102), cujos conteúdos foram armazenados no dispositivo encartado à fl. 

103.

Por derradeiro, realizou-se exame pericial, executado por médico 

vinculado à rede municipal de saúde, cujo laudo respectivo encontra-se 

encartado à fl. 112, complementado pelos exames de fls. 114/117, 

impugnado pelas requerentes às fls. 125/125/128, sob argumento de que 

o laudo não atingiu a finalidade necessária, pois não mostrou-se completo 

e, ainda, o médico subscritor não pode ser nomeado perito, uma vez que 

integrante da rede pública de saúde.

Vieram-me os autos conclusos para deliberação.

 É o que merece registro.

Isto posto, fundamento e decido.

Inicialmente, em relação à impugnação ao laudo pericial oferecida pela 

requerente às fls. 125/128, entendo que os argumentos elencados pela 

requerente não merecem acolhimento, conforme doravante delineado.

Em sua manifestação de fl. 113, a requerente afirmou ipsis litteris “o 

médico perito solicitou para a autora fazer ressonância magnética da 

coluna cervical para complementação dos exames e atualização”, 

afirmação que demonstra claramente que não somente esta tinha absoluta 

ciência do laudo encartado à fl. 112, como também o tinha sua causídica.

De mesma sorte, autores e causídica também tinham plena ciência de que 

o médico perito seria integrante do sistema público municipal de saúde, 

indicado pelo Município de Barra do Bugres, pois assim determinou o Juízo 

por ocasião da audiência de instrução e Julgamento (fl. 100).

Não bastasse o fato de que, as alegações lançadas pelos requerentes, ao 

impugnarem o Laudo Pericial, não encontram qualquer suporte fático 

probatório nestes autos, tem-se, ainda, que foram feitas de maneira 

absolutamente intempestiva, pois o laudo fora apresentado antes de sua 

manifestação de fl. 113, não podendo, agora, distorcendo a justa e 

perfeita verdade encartada neste feito, beneficiarem-se do próprio lapso 

para desacreditar o profissional que examinou a autora.

Se, hipoteticamente, não prestavam anuência àquelas informações 

trazidas pelo perito quando da resposta encaminhada ao Juízo, deveriam, 

então, manifestar-se tão logo quanto cientes do conteúdo e não aguardar 

o transcurso de tamanho lapso temporal para, fundamentando-se em 

imagens procedência desconhecida, questionarem a atuação ética do 

médico perito.

Em continuidade, se razão não assiste aos requerentes em suas 

alegações formuladas na impugnação ao laudo pericial, não menos 

verdadeiro é, por outro lado, que o laudo, de fato, não atingiu a finalidade 

pretendida, porquanto mostrou-se em absoluto incompleto, sem resposta a 

ao menos metade dos quesitos estabelecidos.

Com tais considerações, REJEITO a impugnação ao lado pericial ofertada 

pela parte requerente à fl. 125/128 e também REJEITO o laudo pericial 

encartado à fl. 112.

Não obstante as discussões travadas a respeito da perícia e do laudo, 

entendo que a tese encampada nesta sentença torna despicienda a 

apuração da extensão do dano e a realização de nova avaliação médica, 

porquanto reconhecida inexistência do dever de indenizar por parte da 

municipalidade.

Superada esta questão, consigno que o litígio versa sobre matéria 

suficientemente demonstrada nos autos, mediante arcabouço probatório 

farto e capaz de formar o convencimento do Juízo, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, dispensando, destarte, maior 

dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da 

celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas ex officio. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito.

Consigno que as provas contidas no caderno processual são suficientes 

para compreensão e resolução da demanda, de modo que a causa 

submetida à apreciação do Poder Judiciário merece ser julgada 

antecipadamente.

 Não resta, pois, demonstrada a necessidade de produzir-se quaisquer 

outras provas, ou mesmo insistir-se na produção de exame pericial da 

autora, eis que o arcabouço probatório já constante dos autos permite 

uma imediata prestação jurisdicional.

“(...)O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à 

sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de 

indeferimento das diligências meramente protelatórias, consoante parte 

final do artigo 130 do CPC (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS). Se a prova 

testemunhal que se diz suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe 

nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa. (...)”. 

(Ap 13849/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 13/08/2015).

Frise-se que, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto 

as partes apresentaram suas provas quando da petição inicial, da 

contestação e da impugnação, pelo que aproveito os argumentos trazidos 

por estes para análise da demanda. Nesse aspecto, é o entendimento no 

E. Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema:

“(...)Vige na lei processual brasileira o princípio da livre apreciação da 

prova, o qual faculta ao magistrado o indeferimento, de forma 

fundamentada, das providências que julgar protelatórias, irrelevantes ou 

impertinentes, conforme verifica a sua necessidade ou não para a 

elucidação dos fatos, sem que isso cause cerceamento de defesa (...) 

(HC 340.948/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado 

em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

(...) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada 

no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento da 

causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando 

devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se 

encontrava suficientemente instruído, afirmando-se a presença de dados 

bastantes à formação do seu convencimento. Os princípios da livre 

admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos do art. 130 

do CPC/1973 (correspondente ao art. 370 do CPC/2015), autorizam o 

julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da 

controvérsia, bem como o indeferimento daquelas que considerar 

dispensáveis ou meramente protelatórias. (...) (AgInt no REsp 1686433/RS, 

Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

20/03/2018, DJe 02/04/2018)

Tecidas estas considerações, bem como, superadas as questões que 

restavam ser decididas, passo a dirimir o mérito da demanda, 

estabelecendo, de imediato, que cinge-se a questão controvertida à 

existência de responsabilidade civil passível de indenização do MUNICÍPIO 

DE BARRA DO BUGRES/MT para com os alegados danos físicos sofridos 

pelas autoras quando do acidente automobilístico narrado na inicial.

A Constituição da República de 1988 adotou a teoria do risco 

administrativo e, consequentemente, a responsabilidade objetiva do Poder 

Público, impondo-lhe o dever de indenizar a vítima, quando demonstrados 

apenas o nexo de causalidade entre o prejuízo e o fato danoso 

ocasionado pela ação do primeiro.

 Assim, a responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o 

dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela 

violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao 

respectivo titular, conforme a regra expressa dos artigos 186 e 927 do 

Código Civil, in verbis:

 Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou 

imprudência, violar direito, e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.

 [..]

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo.

 O aludido instituto tem como pressupostos básicos a conjugação de três 

elementos fundamentais: a culpa, de forma que, só o fato lesivo, 

intencional ou imputável ao agente por ação ou omissão de dever autoriza 

a responsabilidade civil; o dano, como lesão provocada à vítima, quer de 

natureza moral, quer de natureza material, e o nexo de causalidade entre 

o dano e o comportamento censurável do agente.

 Na responsabilidade objetiva, portanto, a atitude culposa ou dolosa do 

agente causador do dano assume menor relevância, porquanto existindo 

relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do 

agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não 

culposamente.

 Lado outro, cumpre salientar que a teoria do risco administrativo, embora 

dispense a prova de culpa da Administração, permite que o Poder Público 

demonstre a culpa da vítima, de terceiro ou caso fortuito e força maior 

para excluir ou atenuar a sua responsabilidade e consequente 
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indenização.

 Assim, a teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar, 

simplesmente com o dano ao particular, em virtude do ato da 

Administração, sem aferir a culpa de seus agentes. Esta teoria baseia-se 

no risco que a atividade pública gera para os administrados e na 

possibilidade de lhes causar danos.

 Ademais, malgrado a possibilidade de o ato omissivo, gerar a 

responsabilidade civil objetiva do Poder Público, há casos que, do ato 

omissivo do agente público, decorre a responsabilidade subjetiva, 

havendo que se perquirir, além do dano e do nexo de causalidade, a 

existência de dolo ou culpa, se não agiu ou atuou, quando tinha o dever 

legal de agir.

 O nexo de causalidade é o fundamento da responsabilidade civil estatal. 

Assim, a responsabilidade será excluída ou atenuada se o serviço público 

não for a causa do dano ou quando houver outras causas ensejadoras. 

Nesse caso, o ônus recai à parte autora.

A Fazenda Pública responde objetivamente, ninguém renegará, mas no 

pressuposto de haver relação de causalidade entre a conduta 

administrativa e o dano ao particular. A responsabilidade, como se diz 

tradicionalmente, não é integral, ou seja, o Poder Público não tem dever de 

indenizar por uma simples proximidade com os fatos, uma espécie de 

segurador universal. Deve ocorrer uma relação de imputação entre a sua 

conduta e o prejuízo a outrem. Aqui, o autor não conseguiu demonstrá-lo. 

A responsabilidade objetiva não vale por uma presunção do dever de 

indenizar. Fato de terceiro para o qual a Administração não haja 

contribuído não gera liame etiológico em desfavor do ente público.

Quando o ato de terceiro é causa exclusiva do prejuízo, desaparece a 

relação de causalidade entre a ação ou a omissão do agente e o dano. A 

exclusão da responsabilidade se dará porque o fato de terceiro se 

reveste de características semelhantes às do caso fortuito, sendo 

imprevisível e inevitável" (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil 

brasileiro: responsabilidade civil. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 444).

Compulsando detidamente o feito, os elementos colacionados evidenciam 

que, em verdade, ocorreu um acidente automobilístico que vitimou as 

autoras, causando-lhes severas lesões físicas, as quais por longo tempo 

incapacitaram as demandantes e, mais além, resultaram-lhes em traumas 

físicos e psicológicos.

Todavia, de todo o escorço processual, não se extrai em um só momento 

qualquer ação, comissiva ou omissiva, por parte do ente público, naquela 

feita representado por seu agente, o motorista do veículo, que tenha o 

condão de conduzir à conclusão de que houve qualquer forma de 

responsabilização do Município de Barra do Bugres.

 Ao contrário, restou demonstrado, especialmente pelos depoimentos 

testemunhais prestados em Juízo, corroborados pelo Boletim de Acidente 

(fls. 21/27, que o representante da municipalidade, naquela ocasião, 

certificou-se dos cuidados necessários para evitar maiores danos às 

vítimas, não tendo concorrido de qualquer forma para o acidente, sendo, 

em verdade, mais uma vítima da imprudência de terceiros.

 Sobre a exclusão da responsabilidade do ente público em razão de fato 

de terceiro, assim entende a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AMBULÂNCIA. COLISÃO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE. FATO DE TERCEIRO. 

CARACTERIZAÇÃO. Ao Estado cabe responder pelos danos decorrentes 

de acidentes com veículos de sua propriedade, tendo em vista que sua 

responsabilidade é objetiva, nos termos da norma do § 6º, do art. 37, da 

CF/88, responsabilidade que pode ser eliminada ou abrandada caso se 

comprove, respectivamente, culpa exclusiva ou concorrente da vítima, 

fato de terceiro, ou que o evento seja decorrente de caso fortuito ou força 

maior. Comprovado que o condutor da ambulância dirigia em sua mão de 

direção e dentro do limite de velocidade do local, e que o acidente ocorreu 

por culpa exclusiva do condutor do outro veículo envolvido, caracteriza-se 

a excludente de responsabilidade estatal, consistente no fato de terceiro. 

(TJ-MG - AC: 10324100043441001 MG, Relator: Antônio Sérvulo, Data de 

Julgamento: 22/04/2014, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 07/05/2014).

Destarte não se pode simplesmente imputar à administração pública 

municipal conduta desidiosa quando envolta em nebulosidade, sem que se 

tenha adequadamente a delimitação dos fatos dos quais originar-se-ia o 

dever de indenizar e, mais além, sem que se demonstre conduta comissiva 

ou omissiva por parte da administração pública que ensejasse ao dever de 

indenizar as requerentes.

Detidamente analisando a exordial apresentada, bem como a 

documentação respectiva, constata-se que os autores não levaram a 

efeito a responsabilidade que lhes compete por força do art. 373, inciso I 

do CPC.

 Assim, conclusão outra não resta senão o entendimento de que os 

autores não lograram demonstrar de maneira efetiva e cristalina o fato 

constitutivo de seu direito, porquanto não demonstrada a responsabilidade 

do ente público para com o evento danoso, uma vez que não 

demonstraram qualquer nexo de causalidade entre o dano sofrido, e 

eventual conduta do agente público; Ao contrário, pelo que se apurou nos 

autos, o dano foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiro, 

configurando espécie de fortuito externo, excludente de responsabilidade 

objetiva.

Ex positis, especialmente com supedâneo no artigo 373, inc. I, do Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, e dou o 

feito por extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I de 

mesmo Códex.

Havendo os autores decaído da totalidade de seus pedidos, CONDENO-OS 

ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes 

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

termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, mantendo-se 

suspensa a exigibilidade em virtude da concessão do benefício da 

gratuidade da justiça.

Havendo recurso voluntário, e apresentadas as contrarrazões, 

remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, com nossas homenagens.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e aguarde-se o prazo de 15 

(quinze) dias, após o qual, proceda-se às baixas e anotações 

necessárias, conforme as disposições da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

Barra do Bugres/MT, 15 de outubro de 2018.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000044-68.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE LINS DA SILVA (IMPETRANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MENDES CAMPOS (IMPETRADO)

SALVADOR RENILDO DE OLIVEIRA SOARES (IMPETRADO)

AUDELINO DE OLIVEIRA PRIMO (IMPETRADO)

JOZIAS DE SOUZA GOMES (IMPETRADO)

Presidente da Camara de Denise (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 1000044-68.2018.8.11.0008. 

IMPETRANTE: ELIANE LINS DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO IMPETRADO: SALVADOR RENILDO DE OLIVEIRA 

SOARES, AUDELINO DE OLIVEIRA PRIMO, ANDERSON MENDES CAMPOS, 

JOZIAS DE SOUZA GOMES, PRESIDENTE DA CAMARA DE DENISE 

-Processo n. 1000775-98.2017.8.11.0008 1000044-68.2018.8.11.0008 

Vistos. 1. Trata-se de Mandado de Segurança c.c Pedido Liminar Inaudita 

Altera Pars impetrada por Eliane Lins da Silva contra ato praticado pelo 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Denise e dos Membros 

da Comissão Processante, todos qualificados nos autos em epígrafe. 2. 

As ações mandamentais (Processo nº 1000775-98.2017.8.11.0008 e nº 

1000044-68.2018.8.11.0008) narram que no dia 05 de setembro de 2017 

foi deflagrado pelo Presidente da Câmara Municipal processo legislativo de 

cassação de mandato eletivo da Impetrante que não respeitou o devido 

processo legal ao infringir o rito estabelecido pela Lei Orgânica Municipal, 

Regimento Interno da Câmara de Vereadores e, principalmente, o 

Decreto-Lei nº 201/67. 3. Dessa forma, aponta as seguintes 

irregularidades cometidas: (I) Ilegitimidade ativa do denunciante e inépcia 

da denúncia; (II) Suspeição do vereador Audelino de Oliveira Primo para 

presidir a Comissão Processante e votar nas deliberações; (III) Não 

processamento da Exceção de Suspeição; (IV) A criação da Comissão 

Processante não por decreto, infringindo o Regimento Interno da Câmara 

de Vereadores; (V) Inexistência de deliberação da Resolução 14/2017 e 

Decreto Legislativo nº 01/2017; (VI) Falta de Notificação da Comissão 
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Processante e (VII) Nulidades na substituição do membro da Comissão 

Processante, de modo que pede a concessão da segurança para declarar 

a nulidade de todo o procedimento adotado pelos Impetrados. 4. Diante da 

manifesta ilegalidade do procedimento, busca a Impetrante, por meio deste, 

sejam anulados todos os atos praticados pelo Presidente da Câmara de 

Denise e membros da Comissão Processante. 5. Os pedidos liminares 

foram indeferidos, ao que se extrai dos documentos id. nº 9885858 (autos 

nº1000775-98.2017) e nº 11463853 (autos nº 1000044-68.2018). 6. Os 

Impetrados prestaram informações em id. nº 10088122 (autos 

nº1000775-98.2017) e id. nº 11930514 (autos nº 1000044-68.2018), 

defenderem a sua ilegitimidade passiva superveniente, além disso, 

argumentaram que a medida de afastamento da Impetrante do exercício do 

mandado foi motivada por denúncia de que a mesma estaria comprando 

votos dos vereadores para o não recebimento da denúncia, assim, a 

medida prevista no art. 81, §3º da Lei Orgânica Municipal foi deliberada 

pelo plenário da Câmara e, então, aplicada. Além disso, rechaçou a tese 

de que o presidente da CEI estaria impedido, já que não foi ele quem 

formulou a denúncia e sua escolha se deu com base em um sorteio. Por 

fim, apontaram a lisura do procedimento que culminou com a cassação do 

mandato de prefeita da Impetrante, não havendo que se falar em 

ilegalidades cometidas. 7. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

em razão da cassação do mandato da Impetrante, opinou pela perda 

superveniente do objeto ou, caso não seja esse o entendimento do Juízo, 

pela denegação da segurança na ação de nº 1000775-98.2017 (id. 

11811579). Em sentido semelhante, opinou pela denegação da segurança 

na ação de nº 1000044-68.2018 (id. nº12116483). 8. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. 9. Em razão da 

conexão existente, passa-se ao julgamento conjunto dos Mandados de 

S e g u r a n ç a  n . º  1 0 0 0 7 7 5 - 9 8 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 8  e  n º 

1000044-68.2018.8.11.0008, nos termos do art. 55 do Código de Processo 

Civil, uma vez que possuem a mesma causa de pedir próxima, bem como 

os pedidos mediatos. Dessa forma, a fim de evitar decisões conflitantes, e 

observando os ditames legais e os princípios processuais, passa-se ao 

julgamento das ações mandamentais de maneira conjunta. 10. De início, 

insta esclarecer que o mandado de segurança é o meio constitucional 

posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com 

capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a 

proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por 

“habeas corpus” ou “habeas data”, lesado ou ameaçado de lesão, por ato 

de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções 

que exerça. 11. De se consignar, também, que a perda do objeto do MS 

1000775-98.2017.8.11.0008, ante a cassação do mandato da Impetrante, 

não se sustenta perante a existência de pedido de anulação do 

procedimento investigatório instaurado pela Câmara Municipal de Denise, 

que se for acatada, tem o efeito de reverter até mesmo à própria 

cassação. 12. Da mesma forma, verifica-se que não é o caso de 

ilegitimidade passiva dos Impetrados, tendo em vista que, no momento da 

impetração, as referidas autoridades possuíam competência para rever os 

atos combatidos. Assim, o fato de ter exaurido as atribuições dos 

membros da Comissão Processante e do Sr. Anderson Mendes de 

Campos não ser mais presidente da Câmara de Vereadores de Denise - 

MT não tem o condão de ensejar a extinção do processo por ilegitimidade 

passiva superveniente. 12. Portanto, superada as questões pendentes, 

passo a análise do mérito do mandamus. 13. No que toca a ilegitimidade 

ativa do denunciante e inépcia da denúncia, parte a Impetrante do 

pressuposto de que o Sr. Paulo Evandro Perin Costa não comprovou a 

condição de eleitor que o legitimasse para a apresentação da denúncia, 

motivo pelo qual defende que esta é inepta. 14. Contudo, não se vê razão 

o argumento da ilegitimidade do Sr. Paulo Evandro Perim Costa para 

formular a denúncia, visto que a sua condição de ‘cidadão’, exigida pelo 

art. art. 5º, I do Decreto-Lei nº 201/67 como imposição para ser 

denunciante, foi chancelada pelo parecer jurídico da Câmara Municipal de 

Denise, que assim declarou: “[...] é parte legítima para figurar como 

denunciante [...] Na denúncia em análise, defrontamos com a qualificação 

do denunciante que nos possibilitou consultar a condição de cidadão 

(eleitor) [...]” (id. 9850317 – nº 1000775-98.2017.8.11.0008). Além disso, a 

Impetrante nada provou em sentido contrário do parecer formulado, por 

sinal, antes da deliberação do dia 05/11/2017. 15. Assim também, quanto à 

suspeição do vereador Audelino de Oliveira Primo para presidir a 

Comissão Processante e votar nas deliberações, elucida-se que inexiste 

comprovação de que o ato que o designou, por sorteio, como presidente 

da Comissão Processante, tenha causado prejuízo à defesa da 

Impetrante, visto que, em termos legais, não é possível o seu 

enquadramento no rol de pessoas impedidas do art. 5º, do Decreto-Lei nº 

201/67. 16. Além disso, embora o art. 74 do Regimento Interno da Câmara 

de Vereadores de Denise proíba que vereadores que possuam interesse 

pessoal em deliberações exerçam o seu direito de voto, tem-se que não 

houve configuração no presente caso da presença de ‘interesse pessoal’ 

do referido vereador. 17. Isso porque, o fato de o vereador Audelino de 

Oliveira Primo ter denunciado, em outro momento, a tentativa do seu 

suborno pela Impetrante não é suficiente para materializar o ‘interesse 

pessoal’, tal prática diz respeito tão somente à própria função pública que 

exerce, não há como esperar conduta diversa. Nesse sentido, inviável o 

acolhimento da tese de que o citado vereador estaria impedido de 

participar das votações que culminaram com a cassação da Impetrante. 

18. A título de exemplo, se acaso o argumento fosse acolhido, poderia se 

considerar presente o alegado ‘interesse pessoal’ na hipótese do 

vereador exercer figura de oposição à Impetrante na Câmara de 

Vereadores, causando-lhe impedimento em variadas votações, o que, 

permissa vênia, não pode ser admissível. 19. É de fazer registro também a 

necessidade de vigorosa estrutura probatória a fim de comprovar a 

suposta trama envolvendo os vereadores da Câmara Municipal, o que, em 

sede de Mandado de Segurança, não se fez presente. 20. Paralelamente, 

antes de se analisar a objeção quanto ao não processamento da Exceção 

de Suspeição pela Comissão Processante, nunca é demais relembrar que 

a lei que rege o ato de cassação de prefeito por infração 

política-administrativa é regulada por norma federal, a saber, o Decreto-Lei 

nº 201/67, que foi recepcionada pela Constituição da República. 21. Em 

que pese a status de lei nacional, o Decreto-Lei nº 201/67 contém lacunas 

que pendem de colmatação. Eventual vazio legislativo deverá ser 

preenchido pela legislação vigente, a teor do art. 6º da Lei nº 1.579/52, 

que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito, verbis: Art. 

6º. O processo e a instrução dos inquéritos obedecerão ao que prescreve 

esta Lei, no que lhes for aplicável, às normas do processo penal. 22. Pelo 

princípio da simetria, em se tratando de Comissão Especial Processante 

instaurada para apurar prática de infração político-administrativa, devem 

ser aplicadas subsidiariamente as normas previstas no Código de 

Processo Penal. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. 

MANDADO DE SEGURANÇA. PREFEITO MUNICIPAL. COMISSÃO 

PROCESSANTE. DL 201/67. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. OBEDIÊNCIA.1 

- A Comissão Processante que objetiva apurar denúncias que levariam a 

cassação do Prefeito Municipal, deve ser nomeada de acordo com as 

normas contidas no Decreto-Lei nº 201/67, obedecendo os princípios 

inseridos na Constituição Federal/88 (contraditório, ampla defesa, 

legalidade).2 - As regras previstas no CPC e CPP no que dizem respeito 

aos impedimentos e suspeição, devem ser completamente aplicáveis ao 

processo de cassação do Prefeito, pois os membros da Comissão devem 

preencher os requisitos inerentes à função jurisdicional.3 - Apelo provido. 

Unanimidade.(TJMA - AC 017563/2000 - (44.177/2003) - 2ª C. Civ. - Rel. 

Des. Raimundo Freire Cutrim - J. 22.04.2003). 23. Com efeito, o manejo de 

Exceção de Suspeição deve observar as regras contidas no art. 98 e 

seguintes do Código de Processo Penal. 24. Nessa lógica, observa-se que 

a suposta Exceção de Suspeição, o qual teve seu processamento 

indeferido, segundo a Impetrante, foi formulando inadequadamente na 

peça de Defesa Prévia apresentada à Comissão Processante, conforme 

id. 11467141 dos autos nº 1000044-68.2018.8.11.0008. Diz-se 

inadequado, justamente porque o procedimento da Exceção de Suspeição 

prevista no CPP é claro ao afirmar que esta se deve dar por petição 

própria, acompanhada de prova documental e rol de testemunhas, 

devendo, ainda, ser processada em autos apartados, nos termos do art. 

111 do CPP. 25. Por isso, percebe-se que a Impetrante alimentou sua 

irresignação quanto ao não processamento da Exceção de Suspeição 

pela Comissão Processante, todavia, sem motivo de ser, visto que não o 

manejou na forma prevista no procedimento que o regulamenta. 26. 

Avançando no mérito, acrescenta-se que um dos pontos questionados 

pela Impetrante, orbita ao redor do fato de que a criação da Comissão 

Processante foi feito pela Resolução 14/2017, quando a atitude correta 

seria por meio de Decreto Legislativo, ante ao que dispõe o art. 153, §1º, 

inc. V do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Denise. 27. 

Sobre o assunto, antes de qualquer coisa, importante observar que o 

Decreto-Lei nº 201/67 em nada estabelece quanto à forma de criação da 

comissão, cabendo, assim, ao Regimento Interno das respectivas Casas 

Legislativas o seu regramento. 28. Assim, quanto à Comissão Especial de 

Inquérito, responsável por apurar prática de infração político-administrativa 
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nos moldes da lei federal citada, estabelece o Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Denise – MT, no seu art. 66, que as “Comissões 

Especiais serão constituídas mediante apresentação de Projeto de 

Resolução”. 29. De igual modo, ancora o art. 154, inc. VI, do mesmo 

Regimento Interno, que a constituição de Comissão Especial de Inquérito é 

matéria de Projeto de Resolução quando referir-se a assuntos internos do 

município. 30. Por conseguinte, não houve nenhuma ilegalidade quando à 

formação da Comissão Processante por Resolução, haja vista sua 

previsão normativa no art. 66 e 154, inciso VI da norma regimental. 31. 

Concomitantemente, vê-se que a deliberação da Câmara em 05 de 

setembro de 2017 teve como resultado o recebimento da representação e 

o sorteio para composição da Comissão Processante, composta por três 

Vereadores, nos termos do inciso II do art. 5º do Decreto-Lei nº 201/67, 

além da decisão de afastamento provisório da Impetrante do cargo de 

prefeita. 32. Nesse sentido, a Impetrante alegou vício quanto à formulação 

da Resolução 14/2017 e Decreto Legislativo nº 01/2017. No primeiro caso, 

argumentou que a resolução não foi proposta pela Mesa Diretora do Poder 

Legislativo, como determina o art. 07, inc. IV, alínea “b” da norma 

regimental. Já o segundo caso, defendeu inconstitucionalidade de norma 

que possibilitou o afastamento liminar da Impetrante do seu cargo com 

prefeita, assim como afirmou que, embora não tenha ocorrido deliberação 

sobre o afastamento, esta foi criminosamente inserida na ata nº 016/2017, 

sem que tivesse, também, proposta de decreto pela Mesa Diretora. 33. 

Não obstante, a ata nº 016/2017 (id. 11464904 dos autos nº 

1000044-68.2018.8.11.0008) assim dispõe: “[...] Dando continuidade 

passou para a leitura da matéria de expediente onde o presidente 

anunciou que seria a única matéria a ser deliberada no Plenário, pois se 

tratava de matéria de interesse público; Denúncia formulada pelo senhor 

Paulo Evandro Perin Costa, contra a Excelentíssima senhora Prefeita 

Municipal de Denise-MT – ELIANE LINS DA SILVA, RG nº. 478569, CPF/MF 

366.170.754-04, pela pratica de improbidade administrativa, crime de 

responsabilidade e infração politico- administrativa. Em seguida passou 

para o recebimento ou nao da denúncia formulada pelo senhor Paulo 

Evandro Perin Costa. O senhor Presidente da Mesa Diretora consultou o 

Plenário que decidiu através do voto o acatamento da denúncia, votos 

este a favor dos Vereadore: José Edvaldo Alves, Elicio Elizzeu de Lima, 

Anderson Mendes de Campos, Cleuza da Conceiçao Ribeiro,Maria Angelo 

rams de Farias Irmer, Audelino de Oliveira Primo, Jozias de Souza Gomes 

e Salvador Renildo de Oliveira Soares, e voto contrário do Vereador Elço 

Flávio da Silva.. Em seguida o senhor Presidente suspendeu a sessão por 

cinco minutos para criar a composição da Comissão Processante, 

voltando aos trabalhos foi feito sorteio dos nomes entre os vereadores, 

ficando como membros da Comissão Processante os vereadores: 

Anderson Mendes de Campos, Audelino de Oliveira Primo e Elço Flávio da 

Silva. Em seguida a sessão foi novamente suspensa para elaboração do 

Projeto de Resolução, voltando aos trabalhos ficou consubstanciado a 

criação da Comissão Processante através do Projeto de Resolução (...) 

Após o senhor Presidente determinou ao Secretário José Edvaldo Alves 

que fizesse a leitura do Projeto de Resolução, em seguida o senhor 

Presidente colocou a preposição em discussão e votação (...) o senhor 

residente declarou a preposição aprovada por unanimidade de votos. 

Dando continuidade foi feita a leitura da Emenda Inicial à Denúncia com 

pedido liminar de afastamento nos termos do art. 81, §3º, da Lei Orgânica 

do Município de Denise/MT, em discussão e posterior votação recebeu 08 

(oito) votos favoráveis (...) e 01 (um) voto contrário (...) A preposição foi 

declarada aprovada pelo Presidente. (...) Dando continuidade foi feita a 

leitura da Emenda Inicial à Denúncia com pedido liminar de afastamento nos 

termos do artigo 81, §3º da Lei Orgânica do Município de Denise/MT. (...) A 

proposta foi considerada aprovada pelo senhor presidente [...].” 34. Como 

pode se observar, houve apresentação de proposta de resolução pela 

Mesa Diretora na própria sessão, o que cai por terra o alegado erro na 

Resolução nº 14/2017 que criou a Comissão Processante, em respeito ao 

o art. 07, inc. IV, alínea “b” da norma regimental. 35. Igualmente, a teor da 

ata transcrita, observa-se que houve deliberação no que atine ao retirada 

liminar da Impetrante do seu cargo. Todavia, ainda que tenha ocorrido o 

afastamento da norma regimental, que previa que a apresentação da 

proposta de decreto seria de competência da Mesa Diretora do Poder 

Legislativo, em verdade, tal atitude veio ao encontro do determinado no art. 

5º, II, do Decreto-Lei nº 201/67, no sentido de que “de posse da denúncia, 

o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e 

consultará a Câmara sobre o seu recebimento Decidido o recebimento, 

pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a 

Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre os 

desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator.”, 

pois o pedido de liminar estava no próprio teor da denúncia formulada, por 

força do seu aditamento antes do início da sessão, motivo pelo qual foi 

analisada pelo plenário conjuntamente na primeira oportunidade. 36. 

Similarmente não assiste razão quanto à alegada inconstitucionalidade no 

afastamento da Impetrante do exercício do seu mandato. Isso porque a 

decisão da Câmara de Vereadores de Denise é amparada pela Lei 

Orgânica Municipal e pela Constituição Estadual no art. 203, §2º, além do 

próprio art. 5º, Caput, do Decreto-Lei nº 201/67. 37. Disso isto, não há 

como sustentar, pelo menos neste ponto, a alegada ilegalidade cometida 

pelos Impetrados. 38. Em contrapartida, ressalta-se que a alegação de que 

a denúncia foi deliberada e votada na Sessão da Planária do dia 05 de 

setembro de 2017 sem a necessária presença da Impetrante, não autoriza 

cogitar o reconhecimento da probabilidade do direito arguido, tendo em 

vista que a autoridade impetrada justificou com vantagem a prática do ato 

vinculado nos termos do art. 5º, inciso II do Decreto-Lei nº 201/67, e 

indicou com correção a oportunidade do chamamento da Impetrante 

somente na fase subsequente do processo conforme a regra do inciso III 

do citado dispositivo legal. 39. Em suma, basta registrar o entendimento do 

STJ no sentido de que é desnecessária a notificação para a sessão na 

qual se discute sobre o arquivamento ou prosseguimento da denúncia 

(REsp 910.574 – rel. Min. Francisco Falcão), e de que inexiste defesa 

antes da realização da sessão de recebimento da denúncia e remessa da 

ata ao denunciado (RMS 23.440 – rel. Min. Teori Zavascki). 40. 

Salienta-se, no mesmo sentido, que Audiência de instalação e deliberação 

da Comissão Processante realiza em 06/10/2017 não apresentou nenhuma 

mácula no devido processo legal, haja vista que o Advogado da Impetrante 

estava presente na oportunidade, conforme ata de id. 11467493 dos autos 

1000044-68.2018.8.11.0008, sendo que o despacho proferido pela 

Comissão determinando o início da instrução, com a designação da 

audiência de instrução, embora não tenha sido assinado pelo mesmo 

advogado, não houve prejuízo à defesa da Impetrante, tendo em vista que 

posteriormente ela foi intimada sobre o agendamento desses atos, 

conforme id. 11467493 dos autos 1000044-68.2018.8.11.0008. 41. 

Entretanto, igual sorte não reside os Impetrados quanto a 4ª e 5ª Sessão 

Extraordinária realizada, respectivamente, no dia 30/09/2017 e 02/10/2017, 

que versaram sobre a substituição de membro da Comissão Especial de 

Inquérito. De fato, verifica-se que, em ambos os eventos, não houve a 

intimação da Impetrante, nem de seu procurador, conforme interior teor do 

procedimento juntado nos autos nº 1000044-68.2018.8.11.0008. 42. Aí 

reside a ilegalidade do ato, uma vez que a parte impetrada não trouxe aos 

autos documento que comprovasse a intimação pessoal da Impetrante. 

Prescreve o art. 5º, IV do DL 201/67, que “o denunciado deverá ser 

intimado de todos os atos do processo, pessoalmente, ou na pessoa de 

seu procurador, com a antecedência, pelo menos, de vinte e quatro horas, 

sendo-lhe permitido assistir as diligências e audiências, bem como 

formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de 

interesse da defesa”, a realidade que se extrai dos autos permite afirmar 

que não foram empregados esforços pela Comissão Processante para 

intimar pessoalmente a Impetrante ou seu advogado acerca de todos os 

atos praticados, impedindo valiosa oportunidade de acompanhar os 

trabalhos da Comissão e requerer o que fosse relevante a sua defesa, 

como pode-se vislumbrar no caso, já que a substituição do membro da 

Comissão Processante responsável pela investigação desagua 

inevitavelmente na esfera de defesa da Impetrante, que poderia alegar, 

por exemplo, o impedimento do novo membro. 43. Em vista disso, sem a 

efetiva comprovação de intimação pessoal do impetrante, mister o 

reconhecimento de ilegalidade deste ato havido no processo administrativo 

em questão, devendo ser renovado o direito de a Impetrante exercer seu 

direito de ampla defesa e contraditório. 44. Da mesma forma, foram 

identificadas outras irregularidades na realização da 4ª e 5ª Sessão 

Extraordinária da Câmara de Vereadores de Denise/MT, como se pode ver 

a seguir. 45. À vista disso, a Impetrante afirma que a 4ª Sessão 

Extraordinária realizado no dia 30/09/2017 decidiu, após a votação não 

atingir os 2/3 de membros da Câmara de Vereadores necessários, que o 

vereador Elço Flávio da Silva permaneceria com membro da Comissão 

Processante. Entretanto, no mesmo dia, o primeiro Impetrado proferiu 

despacho anulando a referida sessão e designando outra para o dia 

02/10/2017, sob o argumento de que a matéria não dependeria da votação 

de 2/3 para ser aprovada, e sim, quórum simples. 46. Em ato continuo, no 

02/10/2017, houve a realização da 5ª Sessão Extraordinária, que dessa 
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vez, obteve votos suficientes para determinar a substituição do vereador. 

47. Todavia, esclarece a parte Impetrante que a escolha do novo membro 

da Comissão Processante não se deu por sorteio, bem como houve 

participação do Presidente da Mesa Diretora, ora Impetrado, na votação da 

Sessão, situação que não deveria ter ocorrido, conforme art. 24 do 

Regimento da Câmara Municipal de Denise – MT. 48. De fato, o 

descontentamento da Impetrante é legítimo. Explico. 49. Por primeiro, como 

exaustivamente apontado, o Decreto-Lei nº 201/67, art. 5º, inciso II, dispõe 

que: “será constituída a Comissão processante, com três Vereadores 

sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o 

Presidente e o Relator.”. Todavia, não foi esse o procedimento adotado, 

consoante ata da Sessão, in verbis: “[...] Após a leitura do Processo o 

Senhor Presidente colocou a proposição em discussão e posterior 

votação, obtendo 07 (sete) votos favoráveis dos vereadores; Jozias de 

Souza Gomes, José Edvaldo Alves, Anderson Mendes de Campos, 

Audelino de Oliveira Primo, Elicio Elizeu de Lima, Maria Angela Ramos Irmer, 

Salvador Renildo de Oliveira Soares, o Senhor Presidente declarou a 

proposição aprovada, portanto ficando excluso o nome do vereador Elço 

Flávio da Silva da Comissão Processante. Em seguida passou para a 

escolha do nome do novo Membro que iria compor a Comissão Especial de 

Inquérito. O Senhor Presidente consultou ao Plenário qual vereador que 

teria interesse em compor a CEI, interpelados os vereadores presentes foi 

escolhido o nome do vereador Jozias de Souza Gomes. Em seguida a 

sessão foi suspensa por cinco minutos para elaboração do Projeto de 

Resolução, voltando aos trabalhos ficou consubstanciado a Comissão 

Processante através de Projeto de Resolução n° 015/2017 que ficou 

composta de Presidente: Audelino de Oliveira Primo; Relator: Anderson 

Mendes de Campos; Membro: Jozias de Souza Gomes. Após o senhor 

Presidente determinou ao Secretário José Edvaldo Alves que fizesse a 

leitura do Projeto de Resolução n° 015/2017, em seguida o senhor 

Presidente colocou a proposição em discussão e votação, recebendo 

votos favoráveis dos vereadores: José Edvaldo Alves, Elicio Elizeu de 

Lima, Anderson Mendes de Campos, Maria Angela Ramos de Farias Irmer, 

Audelino de Oliveira Primo, Jozias de Souza Gomes, Salvador Renildo de 

Oliveira Soares, o Senhor Presidente declarou a proposição aprovada. 

Não havendo mais nada a se tratar o Senhor Presidente agradeceu a 

presença de todos e encerrou a presente sessão. [...] ( id. 11467388 - 

nos autos nº 1000044-68.2018.8.11.0008). 50. Importante consignar que 

não se questiona a possibilidade de substituição do membro da Comissão 

Processante, desde que a medida esteja devidamente amparada pelo 

regulamento interno da Câmara, mas o ponto que se está examinando é o 

caso de que, mesmo em se tratando de substituição, não pode haver 

inobservância da legislação federal que é clara ao prever o sorteio como 

forma de escolha do membro da Comissão Processante. Nesse sentido: 

ADMINISTRATIVO E CONSTUTICIONAL - PREFEITO - INFRAÇÃO 

POLÍTICO-ADMINISTRATIVA - INSTAURAÇÃO DA COMISSÃO 

PROCESSANTE - CONSTITUIÇÃO MEDIANTE INDICAÇÃO E NÃO POR 

SORTEIO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 5º, I, DO DL Nº 201/67 - NULIDADE - 

ORDEM CONCEDIDA. O processo para cassação de Prefeito Municipal 

deve estar isento de irregularidades formais, devendo ser observada pela 

Comissão a formalidade insuperável do procedimento previsto no DL nº 

201/67, cuja desobediência invalida, por vício formal, o julgamento da 

respectiva infração político-administrativa. No caso de processo de 

cassação de mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações político 

administrativas, a indicação de um representante de cada partido sob o 

argumento de assegurar a representação partidária na escolha dos 

membros da comissão processante, fere a impessoalidade e burla a 

previsão de sorteio contido na lei de regência. Existindo hipótese de 

impedimento de qualquer Vereador de participar do sorteio para compor a 

comissão processante, deve ser convocado o respectivo suplente, 

condição sem a qual a deliberação não poderia ocorrer, sob pena de 

verificar a nulidade do procedimento (art. 5º, inciso I, do Decreto-Lei nº 

201/67). (TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.11.073097-5/000, 

Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 06/03/2012, publicação da súmula em 16/03/2012) (Grifo 

nosso). 51. Assim sendo, evidente que houve violação ao princípio da 

legalidade, viciando o processo de cassação. 52. Por segundo, a 

participação do Impetrado na votação de substituição do membro da 

Comissão Processante, na condição de Presidente da Mesa Diretora da 

Câmara de Vereadores de Denise fere o artigo 24 do Regimento da 

Câmara Municipal de Denise – MT, já que a hipótese em comento não está 

inserida nos incisos do citado artigo. Vejamos: Art. 24 – O Presidente da 

Câmara ou seu substituto legal, só terá votos: I – na eleição da Mesa; II – 

quando a matéria exigir, para sua proposição ou para sua aprovação, o 

voto favorável de dois terços (2/3) dos membros da Câmara; III – quando 

houver empates em qualquer votação no Plenário. 53. Logo, como 

observado na ata anteriormente transcrita, a votação exigia apenas 

quórum simples, situação que impedia o voto do Impetrado, que agiu, mais 

uma vez, ao arrepio do princípio da legalidade. 54. É verdade que não 

cabe ao Judiciário interferir na esfera administrativa, quando não se 

verifica a ocorrência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, 

senão apenas o legítimo exercício de atividade própria do Poder Público 

55. No caso dos autos, entretanto, imprescindível que seja reconhecida a 

nulidade do processo de cassação da Impetrante, tendo em vista que a 

formação da Comissão Processante violou o princípio da impessoalidade e 

burlou a previsão de sorteio contida no Decreto-Lei nº 201/67, art. 5º, 

inciso II. 56. Destarte, considerando que houve ilegalidades, bem como, em 

virtude disso, prejuízos à Impetrante, a concessão da segurança é medida 

que se impõe. 57. Assim, diante do exposto e tudo mais que consta nos 

autos, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pretendida, com fulcro 

no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, e o faço para anular o 

procedimento para apuração de infração político-administrativa instaurado 

contra a Impetrante Eliane Lins da Silva a partir da 5ª Sessão 

Extraordinária da Câmara de Vereadores de Denise/MT que decidiu sobre 

a substituição do membro da Comissão Processante, determinando ainda 

sua imediata reintegração ao cargo de Prefeita do Município de Denise - 

MT, nos termos da fundamentação, e, julgo improcedente os demais 

pedidos formulados na exordial, com fulcro no art. 487, inc. I do Código de 

Processo Civil. 58. Intimem-se as autoridades coatoras. 59. Sem incidência 

de verba honorária de sucumbência. 60. Sem custas e despesas 

processuais. 61. Com o trânsito em julgado arquivem-se com baixa. P. I. 

Cumpra-se. Barra do Bugres-MT, 17 de outubro de 2018. Arom Olímpio 

Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101456 Nr: 2554-76.2015.811.0008

 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: JULIO FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos;

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117475 Nr: 6281-09.2016.811.0008

 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: JOSIANE DA COSTA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos;

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 
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que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 83475 Nr: 343-38.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSEFA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA 

OAB/MT 10765 CPF 622.127.611-04 - OAB:10765, ROBERTO ANTONIO 

FACCHIN FILHO - OAB:13947

 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.: 136425 Nr: 2418-74.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO ROSARIO DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DS SANTOS 

SOUZA - OAB:3493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Conforme se depreende dos autos, a Requerente manifesta-se pela 

desistência da ação (fls. 38/39).

2. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação, 

para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Código de Processo 

Civil.

3. Em consequência, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 4. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que incabíveis a 

espécie.

5. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 39425 Nr: 1525-98.2009.811.0008

 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: JOEL CÉSAR FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUDES SANTOS DE OLIVEIRA, MARIA RITA 

MITUZAKI SHIDA, TAKASHI SHIDA, EMPRESA REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANGELO DE MACEDO 

- OAB:MT-6.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ 

BERNARDINELLI - OAB:10668/MT, Antonio Moura Borges - 

OAB:839-MS, José Carlos Rezende - OAB:9.146, José Esteves de 

Lacerda Filho - OAB:2.492-MT, LENILDO MÁRCIO DA SILVA - 

OAB:5340/MT

 Vistos;

 1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem 

as partes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão, se 

pretendem a produção de outras provas além daquelas que já instruem os 

autos, notadamente de natureza pericial, justificando sua pertinência, já 

que será com base em suas alegações que será analisada a necessidade 

de sua produção.

2. A seguir, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 48757 Nr: 484-28.2011.811.0008

 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: DIVINA ROSA SANTANA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 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.: 111788 Nr: 2780-47.2016.811.0008

 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): JULIANA SILVA PEREZ - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 Certifico nos autos e dou fé que decorreu "in albis" o prazo de lei sem 

aportar manifestação da parte executada. Assim, intimo a parte exequente 

para que indique o endereço atualizado onde pode se encontrar o veículo 

objeto de garantia para os fins de diligências futuras.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 99679 Nr: 1456-56.2015.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO BENEFICIENTE ASSISTÊNCIA- 

HOSPITALAR CLINICAS DE DENISE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMOS - 

OAB:3722, RENATO CASTRILLON LOPEZ NETO - OAB:9.609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que até o presente momento não foi protocolado o documento 

comprovando o pagamento da guia de diligência do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97495 Nr: 95-04.2015.811.0008

 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: MADALENA ALVES FIDELES

 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:

 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
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 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135991 Nr: 2141-58.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ELIOMAR DE MORAIS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FINANCEIRA RENAULT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINOZZO - OAB:OAB/MT 

9.925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIGISFREDO HOEPERS - 

OAB:7478/SC

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 05 de Dezembro de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134338 Nr: 1133-46.2018.811.0008

 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: MARLI GOMES DA SILVA PEREIRA, RENAN GOMES 

PEREIRA, RODRIGO GOMES PEREIRA, BEATRIZ GOMES PEREIRA, MARCIO 

JOSE ZENI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON GUILHERME PIANA DOS SANTOS 

MOURA, LEONARDO CLEMENTE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA PALÚ SASSAKI - 

OAB:16.898, KATIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:MT 13.451, Renata 

M. de A. V. Neto Debesa - OAB:MT/11.674-B, TIAGO DE MATOS 

SANTOS - OAB:19.222-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 06 de Fevereiro de 2019 às 14:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132994 Nr: 292-51.2018.811.0008

 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: ODETE APARECIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMELSON SALES DILVA, LUZENIL COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 06 de Fevereiro de 2019 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136520 Nr: 2485-39.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA APARECIDA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21.079/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Ante a recusa reiterada de aceitação do encargo para realização de 

perícia médica por profissionais nomeados pelo Juízo dessa Comarca, e, 

em observância aos princípios da razoável duração do processo e da 

efetiva prestação jurisdicional, a fim de viabilizar a perícia médica 

necessária, determino a expedição de Carta Precatória a Subseção 

Judiciária Federal de Diamantino/MT para nomeação de perito e 

designação de data para realização da perícia médica, devendo a Sr. 

Gestor Judiciário encaminhar juntamente com a carta precatória os 

quesitos apresentados pelas partes, consignando que o Juízo Deprecado 

deverá comunicar a data designada para perícia com pelo menos 15 

(quinze) dias de antecedência, a fim de viabilizar a intimação para 

comparecimento da requerente à aludida Comarca.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

 3. Designada data e local pelo Juízo Deprecado, determino a intimação da 

parte autora para comparecer na Comarca de Diamantino/MT, no local e na 

data informada com o fito de realizar a perícia médica, independentemente 

de nova conclusão.

4. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto à prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

5. Após, volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 7. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 21317 Nr: 1405-94.2005.811.0008

 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: VALDIRA CAVALCANTE DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, ROSENI APARECIDA FARINACIO - OAB:MT 4.747, 

WALQUIRIA RODRIGUES BARRETO - OAB:MT 9.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Tendo em vista que os valores depositados, se encontram vinculados 

aos autos, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

informada nos autos (fls. 217/218).

2. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

3. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

4. Outrossim, havendo valores remanescentes, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de 

Processo Civil.

5. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 Intime-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 143025 Nr: 6701-43.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MENDES DE OLIVEIRA, EDSON DE 

BRITO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário João de Resende - 

OAB:30.258

 DESPACHO

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II – Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 12 de fevereiro 

de 2019, às 13h45.

III – Intimem-se a testemunha, bem como o Ministério Público.

IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V – Não localizada a parte a ser ouvida em Juízo, providencie a imediata 

devolução.

VI – Informado endereço noutra localidade, na forma do art. 355, §1º do 

CPP, encaminhe-se a missiva à Comarca informada, dado o caráter 

itinerante, comunicando-se ao Juízo Deprecante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 142646 Nr: 6460-69.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER VICTOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demilson Nogueira Moreira - 

OAB:6491B

 Autos: 6460-69.2018.811.0008 - Código: 142646.

DESPACHO

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II – Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 12 de fevereiro 

de 2019, às 13 horas.

III – Intimem-se a testemunha, bem como o Ministério Público.

IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V – Não localizada a parte a ser ouvida em Juízo, providencie a imediata 

devolução.

VI – Informado endereço noutra localidade, na forma do art. 355, §1º do 

CPP, encaminhe-se a missiva à Comarca informada, dado o caráter 

itinerante, comunicando-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 25 de setembro de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 137976 Nr: 3351-47.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE GONÇALVES DA SILVA, ANDERSON 

GONÇALVES MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROSA NETO - 

OAB:OAB/MT 9823

 Intimação do Advogado constituído, Pedro Rosa Neto OAB/MT 9823, para 

apresentar resposta à acusação no prazo legal, em relação do 

denunciado Anderson Gonçalves Macedo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 143379 Nr: 6939-62.2018.811.0008

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 .Assim, a prisão preventiva está subsidiada em diversos fundamentos 

concretos que, por ora, permanecem incólumes .Por isso, INDEFERE-SE O 

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.Com a conclusão do 

inquérito policial, arquivem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 2296 Nr: 46-37.1990.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR CUSTODIO DE SANTANA, SAMUEL 

CUSTODIO DE SANTANA, DANIEL CUSTODIO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14.282

 Posto isso, com esteio no art. 107, IV, art. 109, II, art. 110, §1° e art. 112, I, 

todos do CPB c.c art. 8º, nº 1 do Pacto de San José da Costa Rica, torna 

imperioso reconhecer a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de SAMUEL 

CUSTÓDIO DE SANTANA, qualificado, porque plasmada a prescrição da 

pretensão executória.Alimente-se o Sistema de Informações de Direitos 

Políticos - InfoDiP a fim de proceder à cessação da determinação de 

suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal 

transitada em julgado .Recolha-se eventual mandado de prisão expedido 

em desfavor do acusado Samuel Custódio de Santana, perfazendo a sua 

imediata exclusão do Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP do 

Conselho Nacional de Justiça – CNJ.Ciência ao MPE.Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se com as baixas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133236 Nr: 456-16.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAMELA FERREIRA MARCELO, JUNIOR VIANA 

DA SILVA, EDUARDO HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL DA CRUZ DIAS - 

OAB:19538/O, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13615

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Considerando que decorreu o prazo sem apresentação de razões e tendo 

presente o disposto no art. 265 do CPP, reitere-se a intimação à Defesa 

constituída da acusada Pamela Ferreira Marcelo (Saulo Almeida Alves – 

OAB/MT 13.615) para que apresente razões do recurso de apelação 

interposto no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas.

Em caso de nova inércia, a multa vai desde logo fixada em 10 (dez) 

salários mínimos.

Persistindo a inércia, oficie-se à Fazenda Pública Estadual para inscrição 

da multa em dívida ativa, e ao mesmo tempo intime-se a acusada 

prejudicada para constituição de novo patrono, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Inerte também a acusada, abra-se vista dos autos à DPE para apresentar 

as razões em favor da acusada Pamela Ferreira Marcelo, no prazo de 08 

(oito) dias.

Apresentada as razões, vista dos autos ao MPE para apresentação de 

contrarrazões, no prazo de 08 (oito) dias.

Após, remetam-se os autos à Superior Instância.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 49927 Nr: 1280-19.2011.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVI RODRIGUES DA MATA, MARCO AURÉLIO 

BORGES DOS SANTOS, JOSE LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

BARRA DO BUGRES - OAB:, GIOVANNA DOS SANTOS ALVES CORRÊA 

- OAB:MT- 7.595-E, MIRO AGOSTINHO DAS NEVES - OAB:12818/MT, 

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - OAB:12839/MT

 Posto isso, julga IMPROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o 

fim de absolver o acusado Marco Aurélio Borges dos Santos e José Leite 

da Silva da imputação de infração ao art. 157, §2º, I e II do CPB e que 

figura como vítima Banco do Brasil S.A. e Outros, na forma do art. 386, VII 
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do CPP por não existir prova suficiente para condenação.Recolha-se 

eventual mandado de prisão em aberto, o qual fica revogado dado o 

provimento absolutório.Proceda-se com baixas e anotações necessárias, 

comunicando-se ao Cartório Distribuidor Local e aos Institutos Federal e 

Estadual de Identificação.Publique-se, registre-se, intime-se e se 

cumpra.Barra do Bugres/MT, 18 de outubro de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-85.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEBRANDO GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LEANDRO GOMES DALLAZEM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500256-88.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ODIMAR DA SILVA (EXEQUENTE)

ELAINE JOSEFA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SANDRA JANE SCOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte executada , 

para que se manifeste no prazo de 15(quinze) dias, Id do documento 

15748951 - Despacho DETERMINO a intimação da EXECUTADA para que 

se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. sgotado o prazo, aguarde-se 

02 (dois) dias úteis do esgotamento de recursos, CERTIFIQUE-SE e faça 

conclusos para expedição do alvará, em relação ao valor incontroverso. 

Sem prejuízo no cumprimento da determinação acima, INTIME-SE o 

executado para que se manifeste sobre a petição do exequente 

(Id.14642339), no que diz respeito ao pagamento do saldo devedor 

remanescente, 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. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-32.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FREITAS 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)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da partes da 

sentença Id do documento 15751924 -" 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. Considerando 

que a parte executada devidamente intimada nos termos do Provimento 

68/CNJ, manteve-se silente, expeça-se o alvará me favor da exequente. 

Sem custas. 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. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000472-84.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

MARINA CRISTINA TABILE (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALCIDES BASSO (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000814-95.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca (ADVOGADO(A))

ADRIANA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO ALMEIDA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (REQUERIDO)

VANESSA RIBEIRO GUAZZELLI CHEIN (ADVOGADO(A))

TELMA CECILIA TORRANO (ADVOGADO(A))

FERNANDA GUERREIRO SARTORI SOUZA ILHA (ADVOGADO(A))

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos da inicial, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código 

de Processo Civil, com REVOGAÇÂO da decisão de Id nº 10535283.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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000814-95.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca (ADVOGADO(A))

ADRIANA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO ALMEIDA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (REQUERIDO)

VANESSA RIBEIRO GUAZZELLI CHEIN (ADVOGADO(A))

TELMA CECILIA TORRANO (ADVOGADO(A))

FERNANDA GUERREIRO SARTORI SOUZA ILHA (ADVOGADO(A))

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos da inicial, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código 

de Processo Civil, com REVOGAÇÂO da decisão de Id nº 10535283.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
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Processo Número: 1000948-25.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca (ADVOGADO(A))

ROSIMEIRE OENNING DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO ALMEIDA ALVES (ADVOGADO(A))

ALICE BARBARA OENNING 34518673115 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ALVES CEDA (ADVOGADO(A))

ADILSON DE SOUZA BRANDAO JUNIOR (ADVOGADO(A))

COUROSNIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 15780174 - 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.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: 1000948-25.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca (ADVOGADO(A))

ROSIMEIRE OENNING DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO ALMEIDA ALVES (ADVOGADO(A))

ALICE BARBARA OENNING 34518673115 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ALVES CEDA (ADVOGADO(A))

ADILSON DE SOUZA BRANDAO JUNIOR (ADVOGADO(A))

COUROSNIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 15780174 - 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.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: 1000235-84.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO (ADVOGADO(A))

RAIMSOM VANNI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

informar se houve pagamento por parte do requerido. 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: 1001120-64.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA ELIANE BARTZ (REQUERENTE)

ALUIRSON FIGUEIREDO NETO JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

feliciano lyra moura (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 15776035 - 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:-DEFIRIR a justiça gratuita, levando 

em conta os valores líquidos auferidos pelo autor;-CONFIRMAR a decisão 

liminar de Id nº 11570705;-CONDENAR ao pagamento a título de repetição 

de indébito do valor pago em excesso de forma simples;-CONDENAR a 

reclamada a pagar a parte reclamante, como indenização por danos 

morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo 

INPC-IBGE, a partir desta data. 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: 1001120-64.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA ELIANE BARTZ (REQUERENTE)

ALUIRSON FIGUEIREDO NETO JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

feliciano lyra moura (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 15776035 - 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:-DEFIRIR a justiça gratuita, levando 

em conta os valores líquidos auferidos pelo autor;-CONFIRMAR a decisão 

liminar de Id nº 11570705;-CONDENAR ao pagamento a título de repetição 

de indébito do valor pago em excesso de forma simples;-CONDENAR a 

reclamada a pagar a parte reclamante, como indenização por danos 

morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo 

INPC-IBGE, a partir desta data. 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: 1000199-71.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE COIMBRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI (ADVOGADO(A))

WYNDHAM BRAZIL HOTELARIA E PARTICIPACOES LTDA. (REQUERIDO)

ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

(REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 15792181 - “Dispositivo.Por essas razões, com 

base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por acolher 

em parte, os pedidos autorais, para:-DEFERIR a justiça gratuita;-RETIRAR 

da demanda a requerida RCI BRASIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

INTERCÃMBIO LTDA., em razão da sua ilegitimidade passiva;-CONFIRMAR 

a tutela concedida de Id nº 12123815;-DECLARAR a resilição unilateral do 

c o n t r a t o  f i r m a d o  e n t r e  a s  p a r t e s  ( C o n t r a t o  n º 

A-2-330-001231);-CONDENAR a requerida a devolver a parte reclamante, 

os valores pagos a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), 

devendo ser retido/abatido do valor, a taxa de 10% (dez por cento); 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 9.099/95.5.. O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 
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Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-71.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE COIMBRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI (ADVOGADO(A))

WYNDHAM BRAZIL HOTELARIA E PARTICIPACOES LTDA. (REQUERIDO)

ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

(REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 15792181 - “Dispositivo.Por essas razões, com 

base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por acolher 

em parte, os pedidos autorais, para:-DEFERIR a justiça gratuita;-RETIRAR 

da demanda a requerida RCI BRASIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

INTERCÃMBIO LTDA., em razão da sua ilegitimidade passiva;-CONFIRMAR 

a tutela concedida de Id nº 12123815;-DECLARAR a resilição unilateral do 

c o n t r a t o  f i r m a d o  e n t r e  a s  p a r t e s  ( C o n t r a t o  n º 

A-2-330-001231);-CONDENAR a requerida a devolver a parte reclamante, 

os valores pagos a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), 

devendo ser retido/abatido do valor, a taxa de 10% (dez por cento); 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 9.099/95.5.. 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: 1001039-18.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

HELMER JHONE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 15792956 - “.Pelo exposto, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, para:- DEFERIR a justiça gratuita;- 

DECLARAR a inexistência do débito mencionado na inicial para com o 

autor, imputado pela parte reclamada;- DETERMINAR que a REQUERIDA 

proceda com a exclusão do CPF do autor do cadastro da pessoa de nome 

FRANCY BRUNONUNES BORGES, ou demonstre a inexistência da 

irregularidade, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de imposição de 

multa diária que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), limitado ao teto dos 

juizados.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: 1001206-35.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM (ADVOGADO(A))

MARCOS ROGERIO MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

GRUPO AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 15811593 - Sentença “Dito isto, excluo da 

sentença os seguintes dispositivos:Outrossim, reconhecendo a litigância 

de má-fé, para condenar a parte Reclamante ao pagamento de multa de 

5% (cinco por cento) do valor da causa em favor da parte Reclamada, 

custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 

5% (cinco por cento), também incidindo sobre do valor da causa, em favor 

do advogado da parte Reclamada (se houver), extinguindo o feito, com 

julgamento de mérito.Em razão da condenação em litigância de má-fé, 

inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95.No mais, mantenho a sentença, tal qual prolatada. Às 

providências.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.5.. 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: 1000502-85.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NAZARE NUNES MONTANINI (REQUERENTE)

LEANDRO GOMES DALLAZEM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE 

DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000502-85.2018.8.11.0008 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MARIA NAZARE NUNES MONTANINI Endereço: RUA 30, 351, S, 

JARDIM DAS OLIVEIRAS, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): MARIA 

NAZARE NUNES MONTANINI A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 

- J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 26/11/2018 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. 

Barra do Bugres - MT, 18 de outubro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

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

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000566-66.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA INES BASSANI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1000566-66.2018.8.11.0050; Valor causa: $38,166.06; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E APREENSÃO]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Nos termos da legislação em vigor, impulsiono os 

autos para INTIMAR a parte requerente, por meio de seu patrono 

constituído, para efetuar a complementação da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, conforme ID 15963303. Nada mais. CAMPO NOVO DO PARECIS, 

18 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000389-05.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BOTELHO LUCIDOS (ADVOGADO(A))

MINOZZO & MINOZZO LTDA ME - ME (REQUERENTE)

ELIAS HORACIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000389-05.2018.8.11.0050. REQUERENTE: MINOZZO & MINOZZO LTDA 

ME - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. Trata-se 

de Ação Anulatória de Ato Declaratório de Exclusão do Regime Simples 

Nacional, c/c Consignação dos Valores Devidos e Pedido de Tutelo de 

Urgência proposta por Minozzo e Minozzo LTDA ME em face do Estado de 

Mato Grosso. 2. Sustenta o autor que era optante do Simples Nacional 

desde 2012 até março/2018, quanto foi notificado da exclusão em virtude 

de suposta omissão de receita bruta, devendo o requerente regularizar a 

entrega e documentos ou retificar o PGDAS-D, recolhendo as eventuais 

diferenças no prazo de 30 (trinta) dias. 3. Alega o requerente que a 

divergência se deu em virtude de importação e validação de arquivos 

cancelados, além da importação de arquivos corrompidos, gerando a 

divergência de valores. 4. Requer em sede de tutela de urgência a 

reinclusão no simples nacional a suspensão dos efeitos da exclusão, bem 

como a consignação de valores que entende devido. 5. É o relato 

necessário. 6. Fundamento e decido. 7. O art.300 do NCPC prevê o 

seguinte: 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. 8. No entanto, no caso dos autos, 

não vislumbrei os elementos necessários à concessão da tutela 

pretendida posto que ausente a demonstração de elementos probatórios 

para convencer o julgador, em sede de cognição sumária, acerca da 

probabilidade do direito alegado. 9. Isto porque o autor não obteve êxito em 

comprovar o alegado equívoco que supostamente gerou a divergência 

apurada pela fiscalização. Embora o requerente sustente que a renda 

bruta indicada não correspondeu à realidade por importação errônea de 

dados, não há nos autos a documentação hábil a demonstrar o alegado, 

uma vez que o autor sequer anexou aos autos as suposta notas 

canceladas que foram enviadas por equívoco. 10. Ademais, verifica-se 

que pela decisão acerca da impugnação à exclusão que o requerente 

deixou de cumprir as retificações dentro do prazo legal, uma vez que 

embora a impugnação tenha sido apresentada tempestivamente, não há 

comprovação das retificações pertinente dentro do prazo determinado. 11. 

É de se destacar ainda que o autor reconhece os equívocos nas 

declarações. 12. Ausente ainda o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, ao se considerar que caso reste evidente o direito do 

autor, é possível que haja a inclusão retroativa no Simples Nacional. 13. In 

casu, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, ao menos no presente momento não foram demonstrados 

de maneira robusta no bojo dos autos, posto que a prova documental 

colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação probatória. 14. 

Desse modo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada uma vez que 

ausente os requisitos legais. 15. A praxe e a própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos 

demonstra que a requerida não tem por hábito ou regra transacionar. 

Como de regra o Estado de Mato Grosso 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. 16. Assim, 

cite-se o réu para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 

do CPC, consignando as advertências contidas no art.344 do mesmo 

diploma. 17. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo 

manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. 18. Intimem-se. 

Cumpra-se. 19. Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 11 de outubro de 2018. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000389-05.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BOTELHO LUCIDOS (ADVOGADO(A))

MINOZZO & MINOZZO LTDA ME - ME (REQUERENTE)

ELIAS HORACIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000389-05.2018.8.11.0050. REQUERENTE: MINOZZO & MINOZZO LTDA 

ME - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. Trata-se 

de Ação Anulatória de Ato Declaratório de Exclusão do Regime Simples 

Nacional, c/c Consignação dos Valores Devidos e Pedido de Tutelo de 

Urgência proposta por Minozzo e Minozzo LTDA ME em face do Estado de 

Mato Grosso. 2. Sustenta o autor que era optante do Simples Nacional 

desde 2012 até março/2018, quanto foi notificado da exclusão em virtude 

de suposta omissão de receita bruta, devendo o requerente regularizar a 

entrega e documentos ou retificar o PGDAS-D, recolhendo as eventuais 

diferenças no prazo de 30 (trinta) dias. 3. Alega o requerente que a 

divergência se deu em virtude de importação e validação de arquivos 

cancelados, além da importação de arquivos corrompidos, gerando a 

divergência de valores. 4. Requer em sede de tutela de urgência a 

reinclusão no simples nacional a suspensão dos efeitos da exclusão, bem 

como a consignação de valores que entende devido. 5. É o relato 

necessário. 6. Fundamento e decido. 7. O art.300 do NCPC prevê o 

seguinte: 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. 8. No entanto, no caso dos autos, 

não vislumbrei os elementos necessários à concessão da tutela 

pretendida posto que ausente a demonstração de elementos probatórios 

para convencer o julgador, em sede de cognição sumária, acerca da 

probabilidade do direito alegado. 9. Isto porque o autor não obteve êxito em 

comprovar o alegado equívoco que supostamente gerou a divergência 

apurada pela fiscalização. Embora o requerente sustente que a renda 

bruta indicada não correspondeu à realidade por importação errônea de 

dados, não há nos autos a documentação hábil a demonstrar o alegado, 

uma vez que o autor sequer anexou aos autos as suposta notas 

canceladas que foram enviadas por equívoco. 10. Ademais, verifica-se 

que pela decisão acerca da impugnação à exclusão que o requerente 

deixou de cumprir as retificações dentro do prazo legal, uma vez que 
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embora a impugnação tenha sido apresentada tempestivamente, não há 

comprovação das retificações pertinente dentro do prazo determinado. 11. 

É de se destacar ainda que o autor reconhece os equívocos nas 

declarações. 12. Ausente ainda o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, ao se considerar que caso reste evidente o direito do 

autor, é possível que haja a inclusão retroativa no Simples Nacional. 13. In 

casu, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, ao menos no presente momento não foram demonstrados 

de maneira robusta no bojo dos autos, posto que a prova documental 

colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação probatória. 14. 

Desse modo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada uma vez que 

ausente os requisitos legais. 15. A praxe e a própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos 

demonstra que a requerida não tem por hábito ou regra transacionar. 

Como de regra o Estado de Mato Grosso 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. 16. Assim, 

cite-se o réu para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 

do CPC, consignando as advertências contidas no art.344 do mesmo 

diploma. 17. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo 

manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. 18. Intimem-se. 

Cumpra-se. 19. Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 11 de outubro de 2018. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000710-40.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE TIMM TORQUATO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS CERTIDÃO Nos termos da legislação em 

vigor, mormente o Provimento nº 07/2017-CGJ, impulsiono os autos para 

INTIMAR a parte requerente, por meio de seu patrono constituído, para 

efetuar o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio do 

sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio eletrônico 

www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se aos autos 

o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça. 

Nada mais. CAMPO NOVO DO PARECIS, 18 de outubro de 2018. 

Atenciosamente, MAYRA CORADI BRAGA Gestor(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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000787-49.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI (ADVOGADO(A))

MAURO LUIZ ODY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA JAQUELINE TONIASSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000787-49.2018.8.11.0050. REQUERENTE: MAURO LUIZ ODY 

REQUERIDO: SANDRA JAQUELINE TONIASSO Vistos, etc. 1. DESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 28 de novembrode 2018, às 14h00min, 

a se realizar no CEJUSC. 2. CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, 

§ 2º, do CPC, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto 

no artigo 335 CPC, e intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do 

CPC. 3. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). 4. Consigne-se nas intimações a 

advertência contida no art. 334, §8º do CPC e ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (CPC art. 344). 5. Intimem-se. 6. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 24 de setembro de 

2018. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000895-78.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. R. (ADVOGADO(A))

I. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. D. O. (REQUERIDO)

M. J. B. D. O. (REQUERIDO)

J. O. S. (REQUERIDO)

M. S. D. O. (REQUERIDO)

M. D. O. S. (REQUERIDO)

M. S. D. O. (REQUERIDO)

R. O. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000895-78.2018.8.11.0050. REQUERENTE: INALDO SILVA REQUERIDO: 

MAURIVANI SILVA DE OLIVEIRA, MAURILENI SILVA DE OLIVEIRA, 

MARQUIANE SILVA DE OLIVEIRA, JOICE OLIVEIRA SILVA, MAURINILDE DE 

OLIVEIRA SILVA, MARIA JOSE BARROS DE OLIVEIRA, RONILSON 

OLIVEIRA SILVA Vistos, etc. 1. Defiro o benefício da justiça gratuita. 2. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC) e com isenção de 

custas. 3. Trata-se de AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C PEDIDO 

DE REVISÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE 

ALIMENTOS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta 

por INALDO SILVA em face de MAURIVANI SILVA DE OLIVEIRA, 

MAURILENI SILVA DE OLIVEIRA, MARQUIANE SILVA DE OLIVEIRA, JOICE 

OLIVEIRA SILVA, MAURINILDE SILVA DE OLIVEIRA, RONILSON OLIVEIRA 

SILVA e MARIA JOSÉ BARROS DE OLIVEIRA. 4. Depreende-se dos autos 

que o autor é genitor de MAURIVANI SILVA DE OLIVEIRA, MAURILENI 

SILVA DE OLIVEIRA, MARQUIANE SILVA DE OLIVEIRA, JOICE OLIVEIRA 

SILVA, MAURINILDE SILVA DE OLIVEIRA, RONILSON OLIVEIRA SILVA, 

frutos do seu relacionamento com a requerida MARIA JOSÉ BARROS DE 

OLIVEIRA, adimplindo corretamente com a verba alimentar fixada em 

acordo nos autos 60256. 5. Alega que os requeridos MAURIVANI SILVA 

DE OLIVEIRA, MAURILENI SILVA DE OLIVEIRA e MARQUIANI SILVA DE 

OLIVEIRA já atingiram maioridade civil, enquanto a menor JOICE OLIVEIRA 

SILVA convive em união estável. 6. Sustenta ainda que a menor 

MAURINILDE reside atualmente com o requerente, enquanto o menor 

RONILSON reside com a genitora, bem como eu a requerida MARIA JOSÉ é 

que recebe em sua conta todo o valor da pensão, não repassando aos 

demais filhos. 7. Requer em sede de tutela de urgência a exoneração dos 

alimentos quanto aos filhos maiores e conviventes, a redução do desconto 

quanto ao filho Ronilson bem como a guarda provisória da adolescente 

Maurinilde. 8. Pois bem. 9. Inicialmente, anoto que tramita perante este juízo 

a Ação de Exoneração de Alimentos quanto aos requeridos MARQUIANE, 

MAURILENI e MAURIANE 10. Disciplina o art. 337, §§ 2º e 3º do Código de 

Processo Civil, uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, bem como que se 

configura a litispendência quando se repete ação que está em curso. 11. 

Aliás, estabelece o art. 485, V, que ocorre a extinção do processo, sem 

resolução do mérito quando o juiz reconhecer a existência de perempção, 

de litispendência ou da coisa julgada. 12. Ademais, dispõe ainda o § 3º do 

mencionado dispositivo legal (art. 485), que o juiz conhecerá de ofício da 

matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. 13. 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 reconhecer de ofício a litispendência. 14. Dessa forma, a 

fim de evitar que o trâmite neste juízo de ações idênticas com o mesmo 

objeto, entendo pertinente o arquivamento da presente demanda, já que 

naqueles autos já houve despacho inicial anterior ao protocole desta ação. 

15. Ante o exposto, reconheço a figura jurídica da litispendência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo quanto aos requeridos 

MAURIVANI SILVA DE OLIVEIRA, MAURILENI SILVA DE OLIVEIRA, 

MARQUIANE SILVA DE OLIVEIRA, sem resolução do mérito, com 

fundamento nos artigos 485, V, § 3º, do Código de Processo Civil. 16. 

P.I.C. 17. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, retifique-se o cadastro da inicial. 18. Passo 

ao pedido de tutela de urgência. 19. No que tange à exoneração de 

alimentos em sede de tutela de urgência da adolescente Joyce, preceitua 
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o art.1.708 do Código Civil que o dever de prestar alimentos cessa, dentre 

outros motivos, pela união estável. 20. Dessa forma, pela análise dos 

documentos trazidos aos autos verifico que presentes os elementos 

necessários à concessão da tutela pretendida posto que devidamente 

demonstrados os elementos probatórios para convencer o julgador, em 

sede de cognição sumária, acerca da probabilidade do direito alegado. 21. 

Posto isso, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO 

a tutela pretendida pelo autor para exonera-lo da prestação alimentar 

quanto a menor/requerida JOICE OLIVEIRA SILVA. Expeçam-se os ofícios 

necessários. 22. Oportunamente, DESIGNO a audiência de conciliação 

para o dia 05 de dezembro de 2018, às 13h30min a se realizar no Centro 

Judiciário de Conciliação. 23. 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. 24. 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). 25. 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). 26. Intimem-se. 27. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 11 de outubro de 

2018. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 19412 Nr: 3147-28.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VERNER KLEIN, CIRLEI CORADI KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27.141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18.293/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte exequente, para querendo, 

manifeste-se acercada impugnação de fls. 231/250, no prazo legal.Nada 

mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 26976 Nr: 400-03.2008.811.0050

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI LEMAINSKI JOHANN, MILTON SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público - OAB:01

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 Determino que o Oficial de Justiça realize diligências no sentido de 

localizar familiares do réu SADI LEMAINSKI JOHANN, que se encontra 

falecido desde 2009, e obter informações acerca do local do falecimento e 

do registrado o óbito, bem, como, se possível a respectiva certidão de 

óbito.

Com o aporte, vista ao Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64095 Nr: 2126-36.2013.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK FINANCE BRASIL S/A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DOS SANTOS SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 132, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64249 Nr: 2283-09.2013.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPLIMA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA 

LTDA-ME, JOSÉ ANTONIO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca das correspondências devolvidas ás fls. 77/78, no prazo legal. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98758 Nr: 1457-07.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MISSIEL RIBEIRO FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimado o réu, na 

pessoa de seu advogado, para que, apresente suas alegações finais , no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33315 Nr: 78-12.2010.811.0050

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº33315

DECISÃO

Vistos.

1. Indefiro o pedido de fls. 102, para tanto intime-se o requerente para que 

indique expressamente em qual endereço deverá ser enviada a carta de 

citação do requerido

2. INTIME-SE o autor por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor pessoalmente 

para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito 

adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do CPC.

4. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

5. Após, façam os autos conclusos.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97223 Nr: 787-66.2018.811.0050

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA MARIA TRUCCOLO BIAVA, ALZIRA TRUCOLO 

MARCELINO, CLAUDIOMIRO TRUCOLO, CLARICE TRUCOLO MULLER, 

MOACIR TRUCOLO30401941272, ELIO TRUCOLO, JULICA TEREZINHA 

TRUCULO SCHNEIKER, CLAUDINO TRUCOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BIAVA DE PAIVA - 

OAB:11460 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Intimando: TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO GERAL AO PÚBLICO da Ação de 

Notificação proposta neste Juízo, acima identificada, conforme 

despacho/decisão abaixo transcrita e petição inicial em resumo abaixo, 

cientificando-lhes que, deferida e realizada a notificação ou interpelação, 

os autos serão entregues ao requerente.

Resumo da Inicial: [...] Seja determinada a expedição de ofício ao Banco do 

Brasil, Banco Bradesco, Caixa Econômica Federal e Cooperativa de 

Crédito Sicredi, visando apurar os valores exatos depositados em nome 

do de cujus a título de saldo em conta corrente e poupança, FGTS, INSS e 

PIS/PASEP.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Cuida-se de pedido de Alvará 

para recebimento de valores depositados na conta individual do 

FGTS/INNSS e PIS/PASEP.O presente feito é de jurisdição voluntária, 

seguindo, portanto, o rito estabelecido nos artigos 719 e ss do Código de 

Processo Civil.Oficie-se a Caixa Econômica Federal para informar, no 

prazo de 15 dias, o valor atual FGTS e PIS do falecido.Oficie-se o Banco 

do Brasil/ Banco Bradesco para informarem, no prazo de 15 dias, o valor 

atual em conta do falecido.Sem prejuízo expeça-se edital de intimação de 

terceiros interessados.Intime-se a parte autora para que proceda com a 

juntada das certidões negativas de tributos federais, estaduais e 

municipais.Oficie-se o INSS para que informe acerca da existência de 

herdeiros/dependentes em nome do de cujus.Com efeito, nos termos do 

art. 721 c/c art. 178 do CPC, vistas ao Ministério Publico Estadual para 

manifestação no prazo legal.Após, conclusos para deliberação. Por fim, 

defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, conforme dispõe a Lei 

n°1.060/50.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 16 de agosto de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82714 Nr: 2362-80.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PUBLICO, TAMIRES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Autos n° 2362-80.2016.811.0050 (Cód. 87214)

Reeducanda: Tamires dos Santos

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 57.

Assim, designo audiência de justificação para o dia 29/11/2018, às 

14h30min, oportunidade em que a reeducanda deverá comparecer 

acompanhado de seu advogado constituído.

Intime-se a reeducanda e seu advogado constituído.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96279 Nr: 244-63.2018.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONISIO JORGE ANDRZEJEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 244-63.2018.811.0050 (Código 96279)

Requerente: Calcário Tangará S/A Indústria e Comércio

 Requerido: Deonizio Jorge Andrzejewski

Vistos.

Trata-se de ação monitória ajuizada pelo Calcário Tangará S/A Indústria e 

Comércio em face de Deonizio Jorge Andrzejewski, todos devidamente 

qualificados nos autos.

As partes informaram a composição de acordo, mediante as condições 

estabelecidas no documento de f. 97-97v.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto a presente demanda (f. 97-97-v).

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes na forma e 

condições pactuadas no termo de f. 97-97v, para que produza os seus 

efeitos legais e jurídicos.

Com efeito, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b do CPC.

 No que tange ao pedido de suspensão do feito até o cumprimento integral 

do acordo entabulado, anoto que a sentença homologatória de acordo 

constitui título executivo judicial.

 Assim, eventual descumprimento do pactuado ensejará sua execução, 

não cabendo a retomada do curso processual na fase em que se 

encontrava antes da homologação.

Portanto, com fundamento no princípio da duração razoável do processo, 

a fim de evitar acúmulo de ações no estoque da secretaria do juízo, 

INDEFIRO o pedido devendo, os autos, serem remetidos ao arquivo, 

observadas as formalidades legais, procedendo-se as anotações e 

baixas de estilo, sem prejuízo ao seu desarquivamento para eventual 

processamento da execução.

Custas e honorários advocatícios na forma acordada.

P.R.I.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39591 Nr: 2944-56.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUBOZAN INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POPULAR TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA EGLAÍZE PINHEIRO 

CARDOZO SILVA - OAB:86.412/MG, SERGIO FERNANDO AMATA - 

OAB:28114/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2944-56.2011.811.0050 (Código 39591)

 Exequente: Tubozan Indústria Plástica Ltda.

Executada: Popular Transportes Ltda

Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por Tubozan 

Indústria Plástica Ltda. em face de Popular Transportes Ltda.

As partes amigavelmente firmaram acordo a respeito da dívida objeto da 

presente demanda, mediante as condições estabelecidas no documento 

de f. 74-75.

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 308 de 652



suspensão do feito até o cumprimento integral da transação (f. 90-91).

Às f. 103 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92231 Nr: 3127-17.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON THEONOLFO UMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR GRAZIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3127-17.2017.811.0050 (Código 92231)

 Exequente: Nelson Theonolfo Umann

Executado: Moacir Graziola

Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL movida por Nelson Theonolfo Umann em face de Moacir 

Graziola.

As partes amigavelmente firmaram acordo a respeito da dívida objeto da 

presente demanda, mediante as condições estabelecidas no documento 

de f. 19-20.

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. 21-22).

Às f. 23 o 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88645 Nr: 1017-45.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS LUZ LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR DO ESPIRITO SANTO 

OLIVEIRA - OAB:2781-O, RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - 

OAB:19474-MT

 Vistos.

Antes de analisar o mérito do pleito defensivo aportado às f. 113-114, 

acolho a cota ministerial de f. 117, para determinar seja oficiado ao Diretor 

da Cadeia Pública desta Comarca solicitando informações, no prazo de 10 

(dez) dias, sobre a existência de vagas para inclusão do reeducando em 

atividades laborais ou de ensino naquele ergástulo.

Com a resposta, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, em 

seguida, tornem os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97062 Nr: 681-07.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS GUALBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Vistos.

Trata-se de executivo de pena privativa de liberdade em que figura como 

recuperando Domingos Gualberto da Silva.

Em que pese o teor da certidão de f. 118, não se vislumbra a intimação do 

patrono do reeducando nos autos.

Entretanto, houve o aporte de planilhas de remição às f. 117, 121, 122 e 

123.

Ocorre que o Ministério Público apenas fora intimado da planilha de 

remição de f. 117, já tendo apresentada sua manifestação consoante se 

denota às f. 119-120.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Como se vê, houve o aporte da planilha de remição às f. 117, que atesta o 

exercício de atividade laboral.

Portanto, não vislumbro nenhuma mácula no documento aportado às f. 

117, pelo que, em consonância com o parecer ministerial (f. 119-120), e 

com fulcro no artigo 126, § 8º, da Lei nº 7.210/1984, HOMOLOGO a 

planilha de remição aportada nos autos, para declarar 24 (vinte e quatro) 

dias a serem remidos da pena imposta ao recuperando.

Assim, proceda-se ao novo cálculo de liquidação da pena abatendo-se os 

dias remidos, nos termos da LEP.

Sem prejuízo, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem acerca 

das planilhas de remição aportadas às f. 121-123.

Após, tornem conclusos para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82260 Nr: 2096-93.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DA CRUZ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Vistos.

Diante da concordância tácita das partes (cf. certidão de f. 186), 

HOMOLOGO o cálculo de pena expedido às f. 184.

Com efeito, encaminhe-se cópia do cálculo ao recuperando para 

conhecimento, nos termos do artigo 41, inciso XVI, da LEP.

Permaneçam os autos em cartório aguardando a data prevista para a 

progressão em 15/08/2019, eis que o recuperando encontra-se cumprindo 

o regime fechado recluso no ergástulo local.

Após, colha-se o parecer ministerial para fins de progressão para o 

regime semiaberto.

Intime-se o recuperando e sua advogada constituída.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha
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 Cod. Proc.: 100237 Nr: 2137-89.2018.811.0050

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR PANUNCIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL 

EIRELI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME ISAAC SOUZA - 

OAB:49.589/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Trata-se de ação de consignação em pagamento proposta por Josimar 

Panuncio de Oliveira em face de Master Organização Empresarial Eireli, 

ambos devidamente qualificados nos autos.O autor sustenta, em síntese, 

que manteve relação jurídica com o requerido e que devido a problemas 

financeiros não efetuou o pagamento das parcelas no valor total de R$ 

7.140,00.Afirma que ao tentar cumprir com o pagamento, mediante a 

entrega de um automóvel, o requerido se recusou a recebê-lo.Nesse 

cenário, pugna a parte autora pela procedência do pedido; a citação da 

parte requerida; deferimento da justiça gratuita e o deferimento para que o 

autor seja depositário judicial do automóvel até o deslinde do feito.Com a 

inicial, juntou documentos de f. 10-21.Os autos vieram conclusos.É o 

relatório.FUNDAMENTO. DECIDO. Inicialmente, anoto que apesar de 

constar na fundamentação da inicial o item da antecipação de tutela, 

verifico que não há pedido nesse sentido, conforme se observa às f. 

08.Sem prejuízo DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23/11/2.018, 

às 17h00min, a ser realizada pela Conciliadora desta comarca.Realizada a 

audiência de conciliação, caso as partes não realizem acordo, desde já 

determino a citação do requerido, no ato, para que, caso queira, conteste 

a presente ação no prazo legal de quinze dias (art. 335, inciso I, do CPC), 

sob pena de revelia.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), oportunidade em que 

manifestará ciência da sua citação para responder a ação no prazo legal, 

sob pela de revelia. Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344).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.: 81940 Nr: 1906-33.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, 

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão, acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82403 Nr: 2161-88.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME DA SILVA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão, acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 32720 Nr: 2761-56.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDES VALES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALANORTE AUTO PEÇAS E VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELAINE STOCK - 

OAB:66.980/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da petição, acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60949 Nr: 1954-31.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C M PEREIRA LIRA TRANSPORTES, CLAUDIO 

MOISES PEREIRA LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão, acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97067 Nr: 685-44.2018.811.0050

 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: helio adriano da LUZ SEHNEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL - DUARTE ALBURQUERQUE COMERCIO 

E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO MONTAGNER - 

OAB:20.670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha
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 Cod. Proc.: 63994 Nr: 2021-59.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL ELIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901/MT, JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - OAB:20055/O, 

LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS - OAB:18.267, MILTON JONES 

AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 Autos n° 2021-59.2013.811.0050 (Código 63994)Autor: Ministério Público 

do Estado de Mato GrossoRéu: Gentil Elias de SouzaVistos.Cuida-se de 

denúncia proposta pelo Ministério Público em face de Gentil Elias de Souza 

pela suposta prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código 

Penal.A denúncia foi recebida em 1º de agosto de 2013, oportunidade que 

fora concedida a liberdade provisória do acusado (f. 52-54).O acusado 

não foi encontrado para citação pessoal (f. 81v, 95, 111 e 121v).Em 

seguida, o Ministério Público pugnou pela citação por edital e a decretação 

da prisão preventiva do acusado (f. 123-124).Às f. 135-137 foi 

determinada a citação via edital do acusado e, caso não atendesse ao 

chamamento judicial, fora determinada a suspensão do processo e do 

prazo prescricional.Na mesma oportunidade, fora decretada a prisão 

preventiva do acusado para garantir a ordem pública e a aplicação da lei 

penal.Mandado de prisão expedido às f. 141.Edital de citação às f. 144.Às 

f. 146-147 aportou aos autos informação de que o acusado esta preso na 

comarca de Lucas do Rio Verde/MT.Posteriormente, o Ministério Público 

requereu a expedição de carta precatória para a comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT para a citação do réu e o cumprimento do mandado de prisão (f. 

149).O acusado juntou procuração às f. 150-151, resposta à acusação às 

f. 125-153 e pedido de revogação da prisão preventiva (f. 

154-167).Vieram os autos conclusos.É o relatório.DECIDO.Pois bem. 

Compulsando os autos, verifico que a prisão preventiva do acusado fora 

decretada para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, 

conforme f. 135-137 e, ainda, observo que o réu não se encontra pelo 

presente processo.Desta forma, deixo, por ora, de analisar o pedido 

formulado às f. 149.Sem prejuízo, dê-se vistas dos autos ao Ministério 

Público para manifestação do pedido de revogação da prisão preventiva 

de f. 54-167.Após, voltem conclusos para deliberações.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do 

Parecis (MT), 15 de outubro de 2018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88339 Nr: 845-06.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA NUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte denunciada MARIA LUCIA 

NUNES DE SOUZA, através de seus advogados, para que apresente as 

alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99199 Nr: 1650-22.2018.811.0050

 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: EDILMA CORREIA DE SOUZA LIMA, Clovis Francisco 

Lima, CASSIANO RICARDO LIMA, CLAUDIA SIMONE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1650-22.2018.811.0050 (Código 99199)

Requerentes: Edilma Correia de Souza Lima, Clovis Francisco Lima, 

Claudia Simone Lima e Cassiano Ricardo Lima

 Requerida: Janaina Conceição

Vistos.

Trata-se de ação de indenização por danos morais c/c lucros cessantes e 

tutela de urgência ajuizada por Edilma Correia de Souza Lima, Clovis 

Francisco Lima, Cláudia Simone Lima e Cassiano Ricardo Lima em face de 

Janaina Conceição, todos devidamente qualificados nos autos.

Às f. 36-38, a tutela de urgência foi indeferida, ocasião em que determinou 

que a parte autora comprovasse a hipossuficiência alegada.

Às f. 45-47 foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, 

determinando a parte requerente a recolher as custas e despesas 

judiciais, no prazo de 10 dias.

Às f. 48, a parte requerente pugnou pela extinção do feito, ante a 

desistência da demanda.

Vieram os autos conclusos.

Eis a síntese do necessário. Fundamento.

DECIDO.

Nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil será cancelada a 

distribuição do feito que, em 15 (quinze) dias, não for preparado no 

cartório em que deu entrada.

Todavia, em razão do sistema atual do Egrégio Tribunal de Justiça, não 

permitir o cancelamento da distribuição, tenho por bem reconhecer a 

extinção do feito pela ausência de interesse de agir, pois, de fato, o autor 

deve proceder ao pagamento das custas processuais para ser admitido a 

ingressar com a ação.

 Isto posto, declaro extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VI, do CPC, por ausência de interesse de agir.

 Transitada em julgado, após as formalidades e baixas devidas, 

arquivem-se os autos.

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.: 95502 Nr: 5010-96.2017.811.0050

 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: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78009 Nr: 3986-04.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GONÇALVES MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:20.436/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, JOAO GONÇALVES 

MATIAS, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o PARECER MINISTERIAL acostado em fls.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95010 Nr: 4760-63.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, WANDERSON ALVES DOS 

SANTOS, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o PARECER MINISTERIAL acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71157 Nr: 4127-57.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANDRA QUIRINO COELHO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CRYSTOPHER 

STANGHERLIN BRIOZOLA - OAB:22.583/MT, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 103245 Nr: 3470-76.2018.811.0050

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ VERNER KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S.A. – DIVISÃO PIONEER 

DE SEMENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18.293/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seus advogados para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos face o 

teor da petição, acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84910 Nr: 3693-97.2016.811.0050

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA BORGES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76443 Nr: 3037-77.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RICARDO MENEGUIM, JULIA YOKO IIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 67398 Nr: 1383-89.2014.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁSTER MÁQUINAS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PIAZZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14.574/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT, 

JULIANA DE FÁTIMA LANI - OAB:16.059/MT, OPSON LUISANDRO 

PULGA BAIOTO - OAB:11133/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parteREQUERIDA, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo LEGAL, manifeste-se nos autos face o 

teor da PETIÇÃO, acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39653 Nr: 3006-96.2011.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJE, MEKS, ASDOX, LEB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 
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advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da PETIÇÃO, acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75431 Nr: 2404-66.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PESSATTO TRANSPORTES LTDA - ME, 

GIZIELLY MARIA PESSATTO, ERIK ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 4739 Nr: 2269-79.2000.811.0050

 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 GENERAL MOTORS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI JOSE TAVARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, FLAVIA ROSA N. DE SOUZA - OAB:13.889-MT, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, MICHELLY DIAS 

MASSONI - OAB:15.458/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81521 Nr: 1655-15.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA PEREIRA DE SENA, LAURA PEREIRA 

DE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39239 Nr: 2592-98.2011.811.0050

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 31542 Nr: 1593-19.2009.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO LUIZ BARP, DELVISSON GERALDO 

DE ARAÚJO OLIVEIRA, ALESSANDRA BORGES LIMA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:, JOSÉ ANTONIO MOREIRA - OAB:62724/SP, ROGÉRIO BERGONSO 

MOREIRA DA SILVA - OAB:182961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ALVES PINHEIRO - 

OAB:99306/SP, FLAVIO MULLER - OAB:5.841/B, MARCIA RIBEIRO 

STANKUNAS - OAB:104.981 SP

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão, acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79977 Nr: 777-90.2016.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI SEIBEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA HOLANDA 

DE AMORIM - OAB:PROC. FEDERAL

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão, acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 86801 Nr: 32-76.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA FERREIRA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:157.875/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 
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2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 27855 Nr: 1275-70.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELVISSON GERALDO DE ARAÚJO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA 

- OAB:7300-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MULLER - 

OAB:5.841/B, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8.250-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 67510 Nr: 1475-67.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS-FUNSEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 85690 Nr: 4200-58.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓ AGRICOLA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PALIGA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99485 Nr: 1776-72.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO JUNIOR DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89174 Nr: 1296-31.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA TIARAJU LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90223 Nr: 1913-88.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY CONCEICAO DE ALMEIDA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64243 Nr: 2277-02.2013.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAFEZ TOUFIC BAZI, DENI NAFEZ BAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RIBAS DE ALMEIDA - 

OAB:, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 84199 Nr: 3288-61.2016.811.0050

 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: MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMRDS, SR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE CASSIO MELLO - 

OAB:14.312-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3288-61.2016.811.0050 (Código 84199)

Requerente: Marcelo Melquiades dos Santos

Requerido(a): Silvia Rigo

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Vistos etc.

Indefiro o requerido às f. 42, uma vez que a sentença de f. 33-34 analisou 

e indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

Adotem-se as medidas necessárias à efetivação do protesto.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Campo Novo do Parecis, 28 de setembro de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000564-96.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000564-96.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo de suspensão do processo. Nos termos do provimento 55/07-CGC, 

impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento. 

Campo Novo do Parecis-MT, Quinta-feira, 18 de Outubro de 2018. Nilza 

Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-10.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

FABIO LUIZ NAZARIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000033-10.2018.8.11.0050 Nome: FABIO LUIZ NAZARIO Endereço: RUA 

TUIUIU, S/N, QD 402, LOTE 09, JD DAS PALMEIRAS, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Endereço: RUA JOSÉ MARIA, 166, sala 1401, 

AMBAÍ, NOVA IGUAÇU - RJ - CEP: 26060-060 CERTIDÃO Nos termos da 

legislação processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este 

feito a fim de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca da petição da parte reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, 

Quinta-feira, 18 de Outubro de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000655-89.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

THARYK YURE DAMACENA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER PEREIRA DE SOUZA FILHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

V J BITTENCOURT - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Processo n. 1000655-89.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

29/11/2018 14:30, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Quinta-feira, 18 de Outubro de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001802-50.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADALIR MORES (AUTOR(A))

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE CARNE 3 FAMILIAS LTDA (RÉU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, por intermédio de seu advogado, para 

comparecer na audiência de conciliação designada para o dia 03/12/2018, 

às 14:45 horas (artigo 334, § 3º, do NCPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001806-87.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR (ADVOGADO(A))

JACKSON PINHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, por intermédio de seu advogado, para 

comparecer na audiência de conciliação designada para o dia 03/12/2018, 

às 14:45 horas (artigo 334, § 3º, do NCPC)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35027 Nr: 1567-47.2011.811.0051

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heliana Aparecida Moreira Pacheco Marçal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235

 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.: 104009 Nr: 708-55.2016.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UCdS, MdAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 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 

correspondência devolvida, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136893 Nr: 9237-29.2017.811.0051

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Davi Silva Cuebas, Rooseleny Leite 

de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEMAR MORAES ROSA - 

OAB:2056

 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 

correspondência devolvida, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142626 Nr: 1553-19.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zeuvan Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595

 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132194 Nr: 7008-96.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Soutes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodoaldo Gomes Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DURANTI - 

OAB:19533/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CAMPO VERDE MT

JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÂO

1ª LEILÃO DIA 07/11/2018 às 14h00min horas

 2ª LEILÃO DIA 21/11/2018 às 14h00min horas

AUTOS N.º 7008-96.2017.811.0051 Código: 132194

EXEQUENTE: ANTONIO SOUTES

EXECUTADO: CLODOALDO GOMES LIMA E LUCIENE SILVA LIMA.

VALOR DÉBITO: R$ 106.287,54 em 23/08/2017

BEM: Lote 09 (remanescente) da quadra nº 18 do loteamento denominado 

Jardim Campo Verde, situado nesta cidade de Campo Verde-MT, o qual 

possui a configuração de um retângulo, medindo área superficial de 

226,50 m2, com a dimensão de 15,00 X 15,10, limitando pela frente com o 

leito da Avenida Presidente João Goulart na distância de 15,00 metros; aos 

fundos com o lote nº 09-A (desmembrado), na mesma distância de 15,00 

metros, pelo lado direito com o leito da Avenida Maria Artemir Pires, com a 

qual faz esquina na distância de 15,10 metros e, finalmente pelo lado 

esquerdo com o lote nº 10, também na distância de 15,10 metros, 

conforme consta no projeto de desmembramento aprovado pela Secretaria 

de Obras da Prefeitura Municipal. Proprietário : Clodoaldo Gomes Lima e 

Luciene Silva Lima, matricula 4.708 do CRI de Campo Verde MT.

AVALIAÇÃO IMÓVEL:R$ 220.000,00 em 30/07/2018 corrigido até 

Setembro/2018 - R$ 221.211,65.

ÔNUS, RECURSO OU CAUSA PENDENTE: R-002/4.708

 LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Átrio do Fórum da Comarca de 

Campo Verde- MT.

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o bem não poderá ser 

arrematado por valor inferior a avaliação judicial; na segunda data o bem 

poderá ser arrematado pelo maior lanço independente do valor da 

avaliação, ressalvada a hipótese de preço vil (Art.891)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Preferencialmente à vista . Parcelamento: 

Oferta de pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, 

garantido por hipotecado do próprio bem ( artigo 895 CPC). Comissão do 

leiloeiro 5% do valor da arrematação.

 PARTICIPAÇÃO ON-LINE: O interessado deverá efetuar o cadastramento 

prévio perante o leiloeiro, com até 02 hora de antecedência ao evento.

 LEILOEIRO: Wellington Martins Araujo. (65) 99997-1717 

www.araujoleiloes.com.br

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações 

pessoais e dos respectivos patronos. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 87170 Nr: 4709-54.2014.811.0051

 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: JOSE AVELINO PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142885 Nr: 1675-32.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jussara Biavatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edi Terezinha Bee da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:9373/O

 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 

correspondência devolvida, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 120429 Nr: 1373-37.2017.811.0051
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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: Associação de Proprietários de Caminhões de 

Primavera do Leste-APROCAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Dornelles de Quadros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA BORGES REIS - 

OAB:13385/O

 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 

correspondência devolvida, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 86210 Nr: 4225-39.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andressa Souza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:8.530-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB: 20732/A

 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 

correspondência devolvida, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116754 Nr: 5678-98.2016.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Rodrigues de Souza 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 A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117299 Nr: 5996-81.2016.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudia Huff - ME, Cláudia Huff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:OAB/MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

do Exequente, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que no prazo de 

10 (dez) dias

indique bens disponíveis da Executada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 95262 Nr: 2438-38.2015.811.0051

 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: Agrovenci - Comércio, Importação, Exportação e 

Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Peninsula Fertilizantes, Octante Securitizadora 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES DA AUDIÊNCIA 

designada no Juízo Deprecado para o dia 19/03/2019, às 15h00min, a ser 

realizada na sala de audiências dda Vara de Precatórias Cíveis do Foro 

Central de Curitiba-PR, conforme decisão juntada aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88725 Nr: 400-53.2015.811.0051

 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: Luiz Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 121835 Nr: 1994-34.2017.811.0051

 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): Norton Oliveira Comércio de Fertilizantes EPP, 

Sérgio Norton de Oliveira, Sonia Maria de Andrade de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B

 CERTIFICO E DOU FÉ, que a recuperação judicial da Norton Oliveira 

Comércio de Fertilizantes EPP está tramitando no PJE sob o nº 

1001342-63.2018.811.0051.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 87003 Nr: 4578-79.2014.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235, Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809

 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.: 30030 Nr: 139-64.2010.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): San Marino Eletromóveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Frazão 

Zunta - OAB:4055

 Nos termos da legislação vigente, tendo em vista o lapso temporal 

decorrido, impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora, 

no prazo de 15(quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena 

de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82367 Nr: 2089-69.2014.811.0051

 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: Ricardo Santiago Corretores Associados Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa dos Produtores de Campo Verde - 

Cooperverde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Celestino Corrêa da 

Costa Neto - OAB:4611-B/MT, Murilo Carvalho Santiago - 

OAB:OAB/MG 23699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana Caetano Bernardi - 

OAB:21013/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte Executada no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

integral da dívida, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75175 Nr: 165-57.2013.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMF, MMF, MMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:MT/16.001-B, Ricardo Alexandre Viana - OAB:17947/B

 Certifico e dou fé, para devidos fins, que a parte autora deixou 

transcorrer o prazo e até a presente data nada manifestou.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 94098 Nr: 2041-76.2015.811.0051

 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: LSdS, APdSM, AVSdS, JCdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA , no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo assim requerer o que entender de direito para 

o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 94098 Nr: 2041-76.2015.811.0051

 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: LSdS, APdSM, AVSdS, JCdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA , no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo assim requerer o que entender de direito para 

o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141837 Nr: 1196-39.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adama Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joselito Barrachi Marzinotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Hackmann 

Rodrigues - OAB:18660

 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.: 105129 Nr: 982-19.2016.811.0051

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Roberto Pires Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Afonso Pereira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137738 Nr: 9680-77.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreis Comercio Atacadista de Combustiveis LTDA - 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eugênio Prati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Barbosa Arruda - 

OAB:65443, Rodolfo Ruiz Peixoto - OAB:15.869/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 das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 95262 Nr: 2438-38.2015.811.0051

 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: Agrovenci - Comércio, Importação, Exportação e 

Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Peninsula Fertilizantes, Octante Securitizadora 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES DA AUDIÊNCIA 

designada no Juízo Deprecado para o dia 18/12/2018, às 14h30min, a ser 

realizada na sala de audiências da 1ª Vara de São Gabriel do Oeste-MS, 

conforme ofício juntado aos autos.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35212 Nr: 1752-85.2011.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eucatur- Empresa União Cascavel de Transporte e 

Turismo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Silval da Cunha 

Barbosa, Dorgival Veras de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Falcão Ferreira - 

OAB:MT 11242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora na pessoa do seu 

procurador, acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e 

nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 
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encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124582 Nr: 3164-41.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Depósito de Materiais de Construção Campo Verde Ltda 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA PORTINARI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Duranti - OAB:19533/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA AVENA DE OLIVEIRA 

- OAB:29421

 Autos n° 3164-41.20117.811.0051 - 124582

Regressiva

Despacho.

Vistos etc.

Por falha no sistema de gravação utilizado, não se captaram os áudios do 

depoimento prestados em anterior audiência de instrução.

Assim, se faz necessária a repetição do ato.

Portanto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de 

dezembro de 2018, às 16:00 horas de Mato Grosso.

INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a 

fim de que compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de 

confissão.

 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 28940 Nr: 3034-32.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Piccinin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Sucesso Ltda, Neuri Antonio 

Frozza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorivaldo Fernandes 

Stringheta - OAB:3517-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar 

a carta precatória expedida, a fim de providenciar o seu preparo e 

distribuição na Jaciara - MT, ou promova o recolhimento das custas de 

distribuição, nos termos do artigo 389 da CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 21257 Nr: 3580-58.2007.811.0051

 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): Flavio Luciano de Tarso Huergo Bauermeister, 

Getúlio Gideão Bauermeister, Abraão Lincoln Carpes Bauermeister

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Luciano Bauermeister 

- OAB:7328/B

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana, devendo ser emitida Guia de 

D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80619 Nr: 847-75.2014.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Antonio de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Samaritano de Mineiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B, Evaldo Rezende 

Fernandes - OAB:3.610/MT, Giórgia M. D. Iorck Menusi - OAB:14.556 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Clarimundo de 

Resende Neto - OAB:26885/GO, Katia Rezende Silva - OAB:16681/GO, 

Marcos Paulo Marques Francos - OAB:31397/GO, Vasco Rezende 

Silva - OAB:9592/GO

 INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar 

a carta precatória expedida, a fim de providenciar o seu preparo e 

distribuição na Comarca de Mineiros-GO, ou promova o recolhimento das 

custas de distribuição, nos termos do artigo 389 da CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 96616 Nr: 2906-02.2015.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SdS, JAdSCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VITOR MOMBERGUE 

NASCIMENTO - OAB:301306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente, para que impulsione o feito requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 89025 Nr: 504-45.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guimarães Agrícola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Dario Scarton, João Scarton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Lehnen - OAB:10752-B, 

Eloane Valentim Envangelista - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar 

a carta precatória expedida, a fim de providenciar o seu preparo e 

distribuição na Comarca de Jaciara - MT, ou promova o recolhimento das 

custas de distribuição, nos termos do artigo 389 da CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 15255 Nr: 1188-82.2006.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdBS, LFFP, RN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525/MT, Marcelo P. Marafon - OAB:198.251/SP, Ronimárcio 

Naves - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (CENTRO), devendo ser emitida 

G u i a  d e  D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado judicial de 

livre penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127380 Nr: 4454-91.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Epifanio Roberto Blanco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comil - Silos e Secadores Ltda
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana A. de melo Nicolino - 

OAB:17.058 MT, Ederson Santos Neves - OAB:18174/O, Gilmar S. 

Godinho - OAB:11.436 MT, Leonardo C. Nicolino - OAB:12.900 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMELA MANFROI TISSIANI 

- OAB:31912

 INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar 

a carta precatória expedida, a fim de providenciar o seu preparo e 

distribuição na Comarca de Cascavel - PR, ou promova o recolhimento das 

custas de distribuição, nos termos do artigo 389 da CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 107742 Nr: 1787-69.2016.811.0051

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edu Meregalli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Defant e Defant Ltda, Banco de Lage Landen 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:3517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Benetti Timm - 

OAB:SP/170628-A, Rafael Bicca Machado - OAB:SP/354.406

 INTIMO a parte requerente para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente sua IMPUGNAÇÃO à contestação ofertada pelos requeridos de 

ref. 19. É o que me cumpre.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 3654 Nr: 772-90.2001.811.0051

 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: Plinio Corassa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Panice, Dulcineia Aparecida Bisco 

Panice

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Nascimento - 

OAB:1311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT, Flavio Luciano Bauermeister - OAB:7328/B, 

NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - OAB:9277

 INTIMAÇÃO do patrono do réu(a) Dr. NICOMEDES LINDOLFO FREITAS 

NETO de que o processo código 3654 encontra-se à sua disposição nesta 

secretaria, BEM COMO, não sendo retirado em carga no prazo legal o 

mesmo retornará ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127636 Nr: 4559-68.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatyanne Neves Balduino - 

OAB:2732/TO

 INTIMAÇÃO patrono do réu Drª Tatyane Neves Balduino para que 

apresente alegações finais, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 114594 Nr: 4531-37.2016.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosemar Madalena Ferreira dos Santos, 

Diones Gonçalves Leonidas, Ademir dos Santos, Geverson Ricardo Zago, 

Diego Henrique dos Santos Campagnolo, Alisson Eder Albano Nunes, Luiz 

Gonzaga Bonetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15616, HILARIO AMARAL NETO - OAB:20900, LANNING 

PIRES AMARAL - OAB:20910/O, LAURIBERTO DONIZETTI DE GODOY - 

OAB:16369-B, Valmiro Antonio Pinheiro da Silva - OAB:9.331/MT, 

Vilson de Souza Pinheiro - OAB:OAB/MT nº 5135

 INTIMAÇÃO dos patronos dos réus para que apresente alegações finais, 

no prazo de 05(cinco) dias, SUCESSIVAMENTE, Dr(ª) Valmiro Antonio 

Pinheiro da Silva, Dr(ª)Douglas Cristiano Alves Lopes, Dr(ª) Vilson de 

Souza Pinheiro, Dr(ª)Hilário Amaral Neto.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78731 Nr: 3581-33.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Ponciano de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENATO PONCIANO DE ARRUDA, Cpf: 

03972130180, Rg: 2256061-0, Filiação: Raul Ponciano de Arruda e Leyla 

Maia de Arruda, data de nascimento: 28/01/1991, brasileiro(a), natural de 

Rolin de Moura-RO, solteiro(a), auxiliar de montagem, Telefone 9621-4658. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do reeducando para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

comprovar o pagamento da pena de multa.

Despacho/Decisão: Autos n° 3581-33.2013.811.0051 (78731)Executivo de 

PenaDecisão.Vistos etc.Não havendo impugnação pelas partes, 

HOMOLOGO o cálculo de liquidação da pena (p. 124).ENTREGUE-SE cópia 

do referido cálculo ao Recuperando, anualmente, para conhecimento, nos 

termos do art. 41, inciso XVI, da Lei n.º 7.210/1984.Por fim, AGUARDE-SE 

o cumprimento da pena pelo apenado, consignando-se que a data de 

término consta como sendo 26.03.2018.Cientifique-se as partes.Às 

providências.Campo Verde/MT, 18 de janeiro de 2018.Caroline Schneider 

Guanaes SimõesJuíza 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, Dejanira Dias Martins, 

digitei.

Campo Verde, 15 de outubro de 2018

Leandro Castro Pini Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010850-16.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDE DA SILVA (EXECUTADO)

EVANDRO SENGER - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestar acerca do Bacenjud e Renajud negativos, sob pena de 

extinção e arquivamento. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 18 de 

outubro de 2018. assinado eletronicamente Ricardo de França Barcelos 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-17.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

KESIA GONCALVES DE LIMA QUEIROZ - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUBERTO CEZAR BATISTA (REQUERIDO)
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Autos n° 8010115-17.2014.811.0051 Decisão. Vistos etc. Conforme ressai 

da certidão de ID 13400927, não houve a homologação do acordo 

entabulado entre as partes (ID 1273234). Entretanto, o feito prosseguiu 

como execução de título judicial, iniciando os atos expropriatórios da parte 

Executada, embora não tenha sido obtido êxito até o momento. Portanto, 

vê-se evidente equívoco ao prosseguir como execução de título judicial, 

pois, sequer, há título constituído. Desta forma, diante do longo decurso de 

prazo até o momento (acordo realizado em 30.07.2014), INTIME-SE a parte 

Autora, por meio de seu Advogado, e a parte Reclamada, pessoalmente e 

por mandado, para que reiterem a concordância dos termos pactuados, no 

prazo de 05(cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde-MT, 27 de agosto de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010695-13.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERENTE)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

SIMONE APARECIDA DE ASSIS (REQUERIDO)

 

Autos n° 8010695-13.2015.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. INTIME-SE o 

Requerido/Exequente para que, querendo e no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste sobre a petição de ID 13266648. Decorrido o prazo ou com a 

resposta, voltem os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Campo Verde-MT, 05 de outubro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-13.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA SANTOS FREITAS (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000537-13.2018.811.0051 Polo Ativo: SAMARA SANTOS FREITAS Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por SAMARA 

SANTOS FREITAS contra BANCO BRADESCO S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminares de inépcia da inicial, ausência de condições 

da ação em face da ausência de interesse de agir e pretensão resistida, 

no mérito, afirma que agiu em seu exercício regular de direito, alega 

inexistência dos danos morais e a legalidade na cobrança ante a regular 

contratação, entende ser incabível a inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar As preliminares 

suscitadas pela Requerida se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, afasto as preliminares arguidas. Rejeita-se 

as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. O ônus de provar acerca da existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo 

que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito da Autora. Em 

que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e 

CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 
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determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 24 de julho de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010234-07.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY JAMISE RODRIGUES DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

RICARDO FERREIRA GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO a parte autora para se manifestar acerca dos 

comprovantes do pagamento da dívida juntados (id. 14462778), valendo o 

silêncio como concordância e extinção. É o que me cumpre. Campo 

Verde-MT, 18 de outubro de 2018. assinado eletronicamente Ricardo de 

França Barcelos Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000237-85.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

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

OI S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR FERNANDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA (ADVOGADO(A))

 

Resposta BacenJud (negativo)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010266-80.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ELEMAR STURMER (EXEQUENTE)

EVELLYN DOS REIS COSTA (EXEQUENTE)

TELMA RACHEL CANDIL (ADVOGADO(A))

DENISE DOS REIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALL PARK LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Juntada de BacenJud.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011149-90.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER 

(ADVOGADO(A))

VLADEMIR DARTORA RIBEIRO 03635948179 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENJAMIN GONCALVES DA SILVA 61694495272 (REQUERIDO)

 

Resposta BacenJud.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010547-36.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

TIAGO MACHADO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIS SITEMA DE ENSINO (EXECUTADO)

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Resposta BacenJud.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000553-64.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU PROGRESSO LTDA - ME (EXEQUENTE)

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Resposta BacenJud.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010067-87.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA DA SILVA MERCADO DE SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA (EXECUTADO)

MAICON ANTONIO FLORENCIO (ADVOGADO(A))

AVISTA S/A ADM DE CARTÕES DE CRÉDITO (EXECUTADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

Resposta BacenJud.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000858-82.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

GIOVANNY STEFAN CALACA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO OLIVEIRA BRANDAO (EXECUTADO)

 

Juntada de Resposta BacenJud.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8011354-22.2015.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENO SOARES SILVA (REQUERENTE)

RICARDO FERREIRA GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLA ELISABETH DA FONSECA (ADVOGADO(A))

ANDRE CAVALCANTE DE ANDRADES (ADVOGADO(A))

SERMAC ADMINISTRACAO DE CONSORCIOS LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO as partes acerca do retorno dos autos da 

Turma Recursal, e nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os 

feito será arquivado. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 18 de outubro 

de 2018. assinado eletronicamente Ricardo de França Barcelos Técnico 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8011354-22.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENO SOARES SILVA (REQUERENTE)

RICARDO FERREIRA GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLA ELISABETH DA FONSECA (ADVOGADO(A))

ANDRE CAVALCANTE DE ANDRADES (ADVOGADO(A))

SERMAC ADMINISTRACAO DE CONSORCIOS LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO as partes acerca do retorno dos autos da 

Turma Recursal, e nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os 

feito será arquivado. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 18 de outubro 

de 2018. assinado eletronicamente Ricardo de França Barcelos Técnico 

Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000584-21.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA LOPES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000584-21.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Inconformada 

com a sentença proferida, a parte reclamada interpôs recurso inominado, 

devidamente preparado nos termos do § 1° do art. 42 da Lei 9.099/95. 

Certificada a tempestividade do recurso inominado, RECEBO-O no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Tendo a 

parte recorrida apresentado suas contrarrazões, remeta-se o feito à 

Superior Instância para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde–MT, 18 de 

outubro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58759 Nr: 265-39.2017.811.0029

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

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

 PARTE AUTORA: Diego Strapasson

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Diante da manifestação da parte executada (fls. 43), proceda -se com a 

remessa da RPV, conforme requerido na petição retro mencionada.

 Às providências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000198-23.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

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

L. M. A. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. P. (REQUERIDO)

S. F. D. C. (REQUERIDO)

 

Considerando a juntada da carta precatória ID 16007341, nos termos da 

legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR o advogado do polo ativo, para que, no prazo legal, manifeste-se, 

requerendo o que entender de direito, acerca da da referida carta 

precatória, bem como, tome ciência da decisão ID. 15812134.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000347-19.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CANAGRO PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

FABIO ROBERTO UCKER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIARA PIZARRO NICOLAI (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

polo ativo, para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da Certidão do 

Sr. Oficial de Justiça , ID. 15951128, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000259-78.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE MARIA FRASSAO (REQUERIDO)

FRANCISCO COSTA (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Considerando a manifestação do 

Executado, petitório ID 15719526 e nomeação de bens a penhora (ID 

15719531), nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do polo ativo , para no 

prazo lega, manifestar-se requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000392-23.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

B. B. C. S. (REQUERENTE)

J. L. A. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. S. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

polo ativo, para que providencie o depósito da complementação da 

Diligência do Oficial de Justiça, conforme descrito na Certidão do Oficial de 

Justiça - ID. 15922129, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000443-34.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. L. (AUTOR(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. D. P. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000443-34.2018.8.11.0029. AUTOR(A): 

MARCIA GRACIELA LUFT RÉU: CARLOS BERNARDES DE PAULA Vistos. 

Trata-se de ação de alimentos em que Isadora Bernardes Luft de Paula, 

Carla Bernardes Luft de Paula e Júlia Bernardes Luft de Paula, menores, 

neste ato representadas pela genitora Márcia Graciela Luft, movem em 

face de Carlos Bernardes de Paula, requerendo, em liminar, a fixação 

provisória do direito pleiteado. Juntaram documentos, os quais 

demonstram a paternidade de Carlos Bernardes de Paula (Id. 15866172), 

bem como, o rendimento auferido pelo requerido (Id. 15866178). É o 

relatório. Decido. Determino o processamento do feito em segredo de 

justiça, nos termos do art. 189, inciso II do CPC. Defiro o pedido de 

prioridade de tramitação, nos termos do art. 1.048, inciso II do CPC e para 

tanto, determino à secretaria as providências necessárias. Defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, concedendo aos exequentes as 

isenções previstas no art. 3º, da Lei n.º 1.060/50 (LAJ). Entretanto, este 

juízo poderá revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se 

for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela necessitada. 

Diante da prova pré-constituída da paternidade (Id. 15866172) e da 

comprovação dos rendimentos (Id. 15866178), arbitro os alimentos 

provisórios no importe a 30% (trinta por cento) do rendimento mensal do 

requerido, nos termos do art. 4º da Lei 5.478/68. Para tanto, oficie-se a 

SEJUDH (Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos), a fim de 

que se proceda ao desconto dos alimentos em folha de pagamento do 

genitor das menores, salientando que o valor deverá ser transferido à 

conta corrente de titularidade da representante legal das menores, 

conforme indicado na exordial. No mais, considerando a instalação do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na 

presente comarca, encaminhem-se os autos à conciliação, observando-se 

o disposto no artigo 334, do Código de Processo Civil. Cite-se e intime-se 

requerido do teor da presente ação, bem como para que compareça 

perante este juízo, no fórum desta comarca, na referida solenidade, 

advertindo-os de que o seu não comparecimento poderá lhe acarretar 

prejuízos. Intimem-se as requerentes por Dje, para que compareçam à 

solenidade aprazada. Anote-se que, em não havendo conciliação o prazo 

para apresentação de contestação fluirá a partir da data da aludida 

audiência. Deverá constar no mandado de intimação/citação que o não 

comparecimento injustificado das requerentes ou do requerido à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado (artigo 334, § 8º do CPC). Expeça-se o necessário. Oficie-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Canarana, 15 de outubro de 2018. Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000448-56.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

B. S. B. (ADVOGADO(A))

F. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. B. C. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUILDA CAITANO DE JESUS OAB - 767.706.721-20 (REPRESENTANTE)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Canarana Procedimento: 202232/2018 Autos de Origem: 

1000448-56.2018.8.11.0029 – PJE Solicitante(s)/Requerente(s): Francisco 

dos Santos Solicitado(a)/Requerido(a): Eduilda Caitano de Jesus, genitora 

da menor Lara Bethânia Caitano dos Santos . CERTIDÃO CERTIFICO e dou 

fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Canarana - 

MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das Centrais e 

Centros Judiciários sob o nº 202232/2018 e designada Sessão de 

Conciliação/ Mediação para o dia 08 de novembro de 2018 às 15h00min 

(MT). CERTIFICO, ainda, que remeto os autos à Unidade de Origem para as 

providências que se fizerem necessário. Canarana/MT, 16 de outubro de 

2018. Luciane Judite Ramos Nessler de Souza Gestora Judiciária do 

CEJUSC

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000301-30.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

NATALIA CHRISTIAN ATAIDE E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEDER MENDES NERES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000301-30.2018.8.11.0029. AUTOR(A): 

NATALIA CHRISTIAN ATAIDE E SILVA RÉU: WEDER MENDES NERES 

Vistos. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, concedendo aos 

exequentes as isenções previstas no art. 3º, da Lei n.º 1.060/50 (LAJ). 

Entretanto, este juízo poderá revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

necessitada. Defiro o pedido de Id. 15331602 e para tanto, determino a 

suspensão do feito pelo prazo de quinze dias. Decorrido o prazo, 

intime-se a exequente, por Dje, para que se manifeste no feito, no mesmo 

prazo, sob pena de extinção por desídia processual. Cumpra-se. 

Canarana, 08 de outubro de 2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000359-33.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

F F DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

FELLIPE DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIR BROCH DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000359-33.2018.8.11.0029. 

REQUERENTE: F F DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - ME REQUERIDO: 

ODENIR BROCH DE ALMEIDA Vistos. Tendo em vista que a ação 

encontra-se endereçada ao Juizado Especial desta comarca, devolvo os 

autos para a devida distribuição. Cumpra-se. Canarana, 08 de outubro de 

2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 69331 Nr: 3235-75.2018.811.0029

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO SILVA DICKEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:20724-O/MT

 Vistos,

1. Dê-se vista dos autos ao d. representante do Ministério Público para 

tomar ciência da guia de execução penal, nos termos do art. 106, §1º, da 

Lei n.º 7.210/84, bem como para manifestar-se no que entender de direito.

2. Após, dê-se vistas ao Defensor, para manifestar-se no que entender 

de direito.

3. Cumpridas as formalidades supra, tornem-me os autos conclusos.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 45120 Nr: 1296-02.2014.811.0029

 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: Magda Patricia Andolhe, MARCIANO MENDES DE 

OLIVEIRA, Maria Auxiliadora de Oliveira Santos, Marilucia Dockhorn 

Santos, Maria do Socorro Pinheiro dos Santos, MARIA CONCELIA MATOS 

DA CRUZ OLIVEIRA DE SOUZA, Nelson Schindler, MIRNA ZIMKE, Noe 

Gonçalves Carvalho, Maristela Furlan Becker da Rosa, NILCE LEDI 

KOESTER, NICOMEDES ALVERNAZ, NILSON LEHNEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT, DÉBORA SUZANA RAMOS DE MORAES 
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ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador da Fazenda 

Pública Municipal - OAB:

 Vistos.

 Analiso a impugnação à execução de fls. 901/913.

INDEFIRO o pedido de liquidação de sentença por arbitramento, bastando 

os cálculos apresentados pelos exequentes (fls. 845/899), os quais, 

desde já, HOMOLOGO para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.

A análise de eventual incorporação está preclusa, pois o momento para 

discussão da matéria seria no processo de conhecimento.

Quanto ao pedido de dedução de percentual referente à Previdência 

Social, constata-se que este não se encontra previsto em acórdão, motivo 

pelo qual não deve ser discutido em fase de cumprimento de sentença.

 Certificada a preclusão, expeçam-se os competentes RPVs aos autores, 

nos termos do cálculo apresentado à fl. 899, observando as formalidades 

de praxe, conforme previsão do art. 535, §3º, inciso II, do CPC.

 Sendo confirmada a disponibilização, EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento da quantia em favor dos credores.

Com a expedição, intime-se a parte autora, por Dje, para levantamento do 

alvará em secretaria, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, conclusos os autos para deliberações necessárias, 

inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 63597 Nr: 3009-07.2017.811.0029

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HP, ADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, Luiza Cappellaro - OAB:20.864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Melchior Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Vistos.

 Defiro o pedido de fl. 49 e para tanto, determino a suspensão do feito, 

com o recolhimento do mandado de prisão.

Aguarde-se em arquivo provisório até ulterior manifestação da exequente.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 68022 Nr: 2275-22.2018.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERLES ALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ, para 

que, no prazo legal, manifeste-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça, 

a seguir transcrita:Certifico que, em cumprimento ao MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO, compareci a Rua Santo Angelo 115, 

em 11/9/2018 às 16h20, e ali estando NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A 

BUSCA E APREENSÃO do bem indicado do devedor, em virtude de não ser 

localizado, fui informado pela proprietária Eva Maria Godoi, que o requerido 

foi seu inquilino mas mudou-se e não sabe informar endereço, somente 

sabe informar que reside na cidade. Nestes termos, suspendo minhas 

diligências e devolvo o mandado à secretaria.

 Luis Elemar Pfeifer

Oficial de Justiça

Mat. 4245

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 18418 Nr: 1638-23.2008.811.0029

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Alvorada Ltda, Helvio Martins, 

Mario Ortolani Cicchitti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Donizeti Nunes - 

OAB:2420-B/MT

 Vistos.

 Por considerar que a última atualização do débito se deu em janeiro de 

2017 (fl. 118), intime-se o exequente, por Dje, para que, no prazo de 

quinze dias, apresente nova atualização do valor e indique os índices de 

atualização aplicados.

 Em seguida, retornem os autos para apreciação do pedido de fl. 117.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 22825 Nr: 630-40.2010.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Junior do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Vistos ,etc.

1. Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no Inquérito Policial. 

171/2009, em face de Manoel Júnior do Nascimento, qualificado nos autos, 

imputando a prática do crime capitulado no artigo 302, caput e 303, caput, 

do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Segundo a exordial acusatória, “...Que no dia 21/09/2009, por volta das 

15h40min, em via pública, na estrada da Fazenda Talismã, zona rural de 

Canarana-MT, o denunciado, fazendo uso de veículo automotor, mediante 

nítida conduta imprudente, praticou homicídio culposo em face vítima Célia 

Aparecida do Nascimento, bem como causou lesões corporais, nas 

mesmas circunstâncias, em desfavor da vítima Renan Loch Braz. 

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o denunciado e as vítimas 

encontravam-se em uma fazenda, sendo que, em dado momento, 

resolveram deslocar-se á esta urbe a bordo do veículo Ford KA, placa 

NFD 3555, sendo tal dirigido pelo denunciado, ocasião em que as vítimas 

constituiriam as demais passageiras. Assim, devido a via estar em boas 

condições de tráfego, o denunciado aumentou, demasiadamente, a 

velocidade do veiculo, oportunidade pela qual, no local dos fatos, viera a 

perder o controle do carro, vindo a capotar o automóvel. Ante o acidente, 

a vítima Renan quebrou o braço direito e lesionou a cabeça, joelho 

esquerdo e lado esquerdo da barriga. Outrossim, a vítima Célia sofreu 

traumatismo crânio encefálico seguido de politraumatismos, secundário ao 

acidente automobilístico, que foram causas eficientes para sua morte.

3. A peça acusatória foi instruída com os documentos colhidos na fase 

administrativa: boletim de ocorrência (fls. 13/14); exame de corpo delito, 

certidão de óbito (fls. 15/20); termos de declarações (fls. 26/27; 37/38); 

interrogatório (fls. 33).

4. A denúncia foi recebida às fls. 57, no dia 16 de março de 2016.

 5. O acusado foi devidamente citado às fls. 54, bem como apresentou 

defesa preliminar às fls. 55/56.

 6. Durante a instrução criminal foram ouvidas 02 (duas) testemunhas 

(fls.76/80), o réu foi interrogado via carta precatória às fls. 94/95.

7. Em alegações finais, o Ministério Público, pugnou pela improcedência 

total da pretensão externada na inicial acusatória de fls. 07/09, de modo a 

absolver o acusado, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de 

Processo Penal (fls.97/106).

8. No mesmo momento processual, a defesa pugnou pela absolvição do 

acusado (fls. 112/115).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 9. Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no 

Inquérito Policial. 171/2009, em face de Manoel Júnior do Nascimento, 

qualificado nos autos, imputando a prática do crime capitulado no artigo 

302, caput e 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

10. O processo teve transcurso regular, não havendo nulidades a serem 

declaradas, tampouco preliminares para serem apreciadas, razão pela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 325 de 652



qual debruço-me, incontinenti, no mérito da causa.

11. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que não há nos autos 

um suporte probatório que enseje a prolação de um édito condenatório 

tendo em vista que há fundada dúvida a valoração negativa, qual seja, o 

excesso de velocidade empreendido pelo acusado, resultado crime de 

homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, CTB), 

pois a causa e a dinâmica do acidente automobilístico não fora 

suficientemente esclarecida, cuja circunstância, justamente por impedir e 

embaraçar a exata compreensão do evento fático, coloca em xeque e cria 

dúvidas razoáveis a respeito de eventual atuação culposa por parte do 

acusado.

12. Anote-se, que a prova testemunhal produzida na etapa do 

contraditório é de pouca utilidade e de serventia imprestável, porquanto as 

testemunhas não souberam indicar a dinâmica e/ou a causa do acidente 

automobilístico, cuja deficiência probatória, aliada à inconclusividade da 

prova pericial, impossibilita a conclusão de terem os acusados atuado 

culposamente.

13. Assim, a única certeza dos autos é a que de que houve perda do 

controle do veículos conduzido pelo denunciado, não presumindo culpa, 

uma vez que, esta deve restar-se provada e demonstrada.

14. Portanto, diante da inexistência de provas suficientes para a 

condenação, deve na hipótese, ser aplicado o princípio “in dubio por reo”, 

conforme remansosa jurisprudência:

“Aplicação do princípio “in dubio pro reo”. Autoria pelo apelante sinalizada 

como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, 

exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, “a prova, para 

condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática” 

(RJTJERGS 177/136)”.

15. O direito penal não opera com conjeturas e, para que ocorra a 

condenação, exige-se a certeza da existência do fato punível, da autoria e 

da culpabilidade do agente, mediante a prestação de provas passadas 

pelo contraditório e da ampla defesa, sem o que, impõe-se a absolvição, 

como afigura o vertente.

16. Insta ressaltar o posicionamento dos Tribunais Superiores acerca do 

tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. ART. 302, DO 

CTB. FALTA DE PROVAS DA CULPA DO ACUSADO. IN DUBIO PRO REU. 

ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 1. O réu foi absolvido da imputação de prática do 

crime previsto no art. 302, caput, do CTB, com fulcro no art. 386, VII, do 

Código Penal. Em recurso, o Ministério Público alega, em síntese, que o 

conjunto probatório dos autos é suficiente e evidencia a parcela de culpa 

do acusado no sinistro que ocasionou a morte da vítima, na medida em que 

estava trafegando em alta velocidade. 2. As provas colhidas, no caso 

concreto, não são suficientes para demonstrar que o acusado trafegava 

em alta velocidade no momento do sinistro. As circunstâncias não são 

suficientes para demonstrar a culpa do acusado, não podendo meras 

suposições fundamentar um decreto condenatório. 3. Na dúvida, deve ser 

o réu absolvido, com base no art. 386, VII, do CPP. APELAÇÃO NÃO 

PROVIDA. (Apelação Crime Nº 70056265945, Primeira Câmara Criminal, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 

09/04/2014).

17. Diante do exposto JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA para absolver 

o acusado MANOEL JÚNIOR DO NASCIMENTO, da acusação do crime 

capitulado no artigo do Código Penal, e o faço com fundamento no inciso 

VII do artigo 386, do Código de Processo Penal, visto que não constitui o 

fato infração penal.

18. Isento de custas.

19. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62813 Nr: 2594-24.2017.811.0029

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZINA AMORIM DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTINA NASCIMENTO FERREIRA DO 

SANTOS DE SOUZA, RAIMUNDO NASCIMENTO FERREIRA DOS SANTOS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANA GONÇALVES ROSA - 

OAB:OAB/MT 22.438/B

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de reintegração de posse.

 Não obstante os documentos trazidos com a exordial, entendo 

conveniente a JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA do alegado, motivo pelo qual 

DESIGNO audiência para o dia 12 de fevereiro de 2019, às 14h00min 

(horário de Cuiabá/MT).

Saliento que incumbe ao(s) advogado(s) da(s) parte(s) a 

comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) arroladas do dia, da 

hora e do local da audiência designada, dispensando a intimação do juízo, 

nos termos do artigo 455, do Novo Código de Processo Civil, devendo o 

patrono da parte juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 

(três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação 

(AR) e do comprovante de recebimento.

 Advirto, desde já, que caso a(s) testemunha(s) arrolada(s) não 

compareça(m) a solenidade aprazada, será presumida desistência quanto 

sua oitiva, nos termos do artigo 455, §2°, do Código de Processo Civil.

 Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 56652 Nr: 2269-83.2016.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cintia da Silva Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALBERTO LERMENN, INES 

WALCKER LERMENN, SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608, 

Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235, Sandro Luiz Kzyzanoski - OAB:14.595-B/MT

 DEFIRO o pedido de prioridade de tramitação apresentado à fl. 91, nos 

termos do art. 538, inciso IV, da CNGC (com alteração 28/08/2018) e 

determino à secretaria e aos auxiliares da justiça, as providências 

necessárias, nos termos do art. 539, da referida norma [1].ii. Audiência de 

Conciliação, Instrução e Julgamento Ademais, DESIGNO audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 12 de fevereiro de 2019, às 

14h30min (horário oficial do MT).Nos termos do art. 357, §4º e art. 450, 

ambos CPC, intimem-se as partes, para apresentarem, no prazo de dez 

dias, o rol de testemunhas a serem inquiridas em juízo. Saliento que o 

comparecimento das testemunhas se dará, independentemente de 

intimação, conforme prevê o art. 455, CPC. Intimem-se as partes, a fim de 

que compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados e 

testemunhas. iii. Perícia MédicaPor fim, havendo pedido para realização de 

perícia médica à fl. 164, nos termos do art. 464, CPC, NOMEIO o perito 

médico Jaime Ziliotto, clínico geral (CRM 2726), residente neste município, 

para realizar o exame requisitado, independentemente de 

compromisso.Intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, se 

manifestarem, nos termos do art. 465, §1º, CPC, devendo inclusive, 

apresentar quesitos a serem respondidos pelo perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 56883 Nr: 2389-29.2016.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DI DOMÊNICO DIEHL & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO BRAGA ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 20.109-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Conforme se infere às fls. 41/42, o exequente apresentou aditamento da 

inicial, no que concerne ao valor da causa.

Nestes termos, intime-se o exequente por Dje, para, no prazo de cinco 

dias, juntar aos autos guia de recolhimento de custas processuais, 

proporcional ao valor corrigido da causa.
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 Em seguida, expeça-se novo edital de citação, a fim de constar o valor 

atualizado do débito.

 No mais, cumpra-se a decisão de fl. 63.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 26077 Nr: 3887-73.2010.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante da impugnação ao cumprimento da sentença, intime-se o 

exequente para manifestar-se no prazo legal.

 Certifique-se a secretaria quanto à tempestividade da impugnação 

apresentada à fl. 188 e seguintes.

Após, retornem os autos conclusos.

Intime-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 64948 Nr: 110-02.2018.811.0029

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS DE SOUZA CIPOLA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE GRUN SCHUMACHER, ELO DICKEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Diante o exposto, nos termo do art. 55, §1°, do Código de Processo Civil, 

DECLINO a competência para processar e julgar a presente ação ao JUÍZO 

DA PRIMEIRA VARA desta comarca. Deixo de analisar os pedidos 

pendentes, ante a incompetência do juízo. Procedam-se as baixas de 

estilo remetendo os presentes autos ao aludido juízo.Expeça-se o 

necessário. Intimem-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65239 Nr: 298-92.2018.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVICAN - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CANARANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élson Antonio Ferreira - 

OAB:6501B-MT, PANMELLA CRISTINA SOUZA BARBOSA - 

OAB:23.245/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Ante o exposto, nos termos do art. 273, do Código de Processo Civil, 

indefiro a concessão de aposentadoria por invalidez em caráter 

antecipado. ii) Denunciação à lideEm réplica, a parte requerida denunciou à 

lide o Município de Canarana, por entender que este é obrigado a 

indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no 

processo. Passo então à análise do instituto processual de intervenção de 

terceiros referido no art. 125, do Código de Processo Civil. A denunciação 

à lide é uma intervenção provocada de um terceiro, o qual é chamado a 

integrar o processo e ocorre nos casos em que o alienante imediato, no 

processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, 

exerce os direitos que da evicção lhe resultam; bem como, nos casos em 

que se estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação 

regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.Conforme se 

depreende dos autos, trata-se tão somente de benefício previdenciário 

requerido em face da PREVICAN, de modo que inexiste qualquer 

pretensão de indenização por danos sofridos em acidente de trânsito, 

conforme indicado em réplica de fls. 47/54. Por considerar que a relação 

jurídica previdenciária vincula tão somente as partes, bem como, que 

inexiste pedido de indenização por danos oriundos de acidente de trânsito, 

não há qualquer interesse do município, de modo que a intervenção deste 

deve ser inadmitida na demanda.Assim sendo, nos termos do art. 125, do 

Código de Processo Civil, inadmito a denunciação do Município de 

Canarana à lide. iii) Perícia Ante a necessidade de realização de perícia, 

NOMEIO o perito médico Jaime Ziliotto, clínico geral (CRM 2726), médico 

residente neste município, para realizar a perícia requisitada pelas partes, 

independentemente de compromisso.Intimem-se as partes para que, 

querendo, e no prazo de 5 (cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e 

formulem quesitos adicionais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-66.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER (ADVOGADO(A))

JURACI MARTINS ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARAGUAIA PRE MOLDADOS LTDA - ME (REQUERIDO)

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010034-66.2016.8.11.0029. REQUERENTE: JURACI MARTINS ROSA 

REQUERIDO: ARAGUAIA PRE MOLDADOS LTDA - ME Vistos, etc. Diante 

do lapso temporal transcorrido desde o pedido de suspensão, diga a parte 

autora no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Às providências. Cumpra-se. 

CANARANA, 28 de agosto de 2018. Darwin de Souza pontes Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000042-35.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA NARDAO (ADVOGADO(A))

LUIZ ALDANI NARDAO (ADVOGADO(A))

ELIZARDO LUIZ SCHWAAB (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILO PEREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos. Canarana-MT, 18/10/2018. Janete Méri Teresinha 

Wesolowski Rodrigues Couto Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-21.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MELCHIOR FULBER CAUMO (ADVOGADO(A))

PAULO JANDIR BORBA DA LUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES (ADVOGADO(A))

SILVANO PAULO OLIVEIRA LOURENCO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos. Canarana-MT, 18/10/2018. Janete Méri Teresinha 

Wesolowski Rodrigues Couto Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-28.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GOLDONI (ADVOGADO(A))

J. A. FIORENTIN - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito 
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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, 16 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: 1000170-89.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

JOSUE DA SILVA FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (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. 

Relego a apreciação da justiça gratuita à esse Egrégio. Canarana, 16 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: 1000169-07.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

JOSUE DA SILVA FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

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. 

Relego a apreciação do pedido de gratuidade de justiça à esse Egrégio. 

Canarana, 16 de outubro de 2018 Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000090-91.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO SABINO SALVIANO (REQUERENTE)

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI CARNEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ALCIONE BENTO DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos. Canarana-MT, 18/10/2018. Janete Méri Teresinha 

Wesolowski Rodrigues Couto Gestora Judiciária.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 53412 Nr: 2682-53.2012.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Materiais de Construção SJ Ltda., CLAUDIA 

TEREZA TEIXEIRA ULER, BENEDITA DE ALMEIDA ULER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador - Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR LAVORATO - 

OAB:48512

 Vistos, etc.

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste acerca do pedido de nulidade do ato citatório.

 Certifique-se eventual silêncio.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 86373 Nr: 3947-51.2016.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anezia Maria da Conceição

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87914 Nr: 357-32.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaristo Pinho

 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. Homologo a desistência das demais testemunhas. II. Diante 

da ausência do INSS embora devidamente intimado, nos termos do art. 

362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele requeridas, 

prosseguindo-se na instrução. III. Declaro encerrada a instrução, 

alegações remissivas, venham os autos conclusos para sentença. IV. 

Intimem-se. V. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96174 Nr: 4059-83.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMINDA PRILL WILCHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96162 Nr: 4047-69.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINA ARAUJO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido de pensão por morte 

veiculado pela parte autora.Por conseguinte, julgo extinto com resolução 

de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% do valor da causa (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando referidas 

responsabilidades com exigência suspensa em face da gratuidade de 

justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Em caso de interposição de apelação, observe-se 

o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à 

remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

independentemente de novo despacho.Transitada em julgado, 

arquivem-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 90925 Nr: 1538-68.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HONORIA ALVES DE ASSUNÇÃO

 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. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 86921 Nr: 4133-74.2016.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmelino Andrade Maia

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Defiro pedido de substabelecimento, no prazo de 5 (cinco) 

dias. II. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, nos 

termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele requeridas, 

prosseguindo-se na instrução. III. Declaro encerrada a instrução, 

alegações remissivas, venham os autos conclusos para sentença. IV. 

Intimem-se. V. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 82353 Nr: 2100-14.2016.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João de Oliveira Cardoso

 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. Determino a realização de perícia médica na parte autora 

para aferição da alegada incapacidade laborativa. Para tanto, nomeio 

como perito médico o Dr. João Leopoldo Baçan, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso. O exame médico 

consistirá na averiguação da condição física da parte autora, de seu 

quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade segundo os 

exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, com 

elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões colhidas, 

respondendo aos quesitos de fls. 42/43. Para a realização da perícia, 

observem-se as seguintes determinações:a) deverá a secretaria deste 

Juízo designar data e hora para realização da perícia nas dependências 

do Fórum da Comarca, conforme sua disponibilidade, intimando-se para 

comparecimento, com tempo suficientemente hábil, o perito nomeado, a 

parte autora e seu(sua) advogado(a), devendo a pessoa periciada ou seu 

representante legal ser advertida de que deverá trazer todos os 

documentos médicos necessários à clara compreensão do histórico e 

quadro clínico de sua moléstia (exames, laudos, atestados, etc.).b) 

Advirta-se o perito nomeado de que deverá responder com clareza e 

objetividade os quesitos da parte ré de fls. 42/43, 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. 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. Solicite-se o 

pagamento dos peritos médico e assistencial, junto ao Diretor do Foro da 

Seção Judiciária de Mato Grosso, anexando cópia da presente nomeação. 

II. Juntada a perícia, intimem-se as partes para eventuais requerimentos e, 

em caso negativo, conclusos para sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 30043 Nr: 252-36.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devail Bomdespacho da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) ANDRE GONÇALVES MELADO 

para devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 104645 Nr: 1758-32.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanda Teodoro do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELLIPE BAEZ MALHEIROS - 

OAB:18517/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 88151 Nr: 444-85.2017.811.0024

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

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

 PARTE AUTORA: EVA MARIA DE FREITAS DOS ANJOS

 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. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 94313 Nr: 3063-85.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marluce da Silveira Medeiros

 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. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96592 Nr: 4266-82.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilda Osvaldina da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102659 Nr: 832-51.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLORIA FERRAZ DE ARAÚJO

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

INSS - OAB:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 88070 Nr: 409-28.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Dosolina Bonetti

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE AMORIM DE 

ALMEIDA - OAB:10732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103355 Nr: 1180-69.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAMIRES GUIA DIAS

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - OAB:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40907 Nr: 3471-86.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vidal Levi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 63083 Nr: 2958-50.2013.811.0024

 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: Alva D'abadia Amaral

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

Cuiabá - MT., Cuiabá Prev, MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bianca Reis Carmona - 

OAB:15156, Diogo Douglas Carmona - OAB:MT751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) ANDRE GONÇALVES MELADO 

para devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior
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 Cod. Proc.: 18214 Nr: 891-25.2007.811.0024

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcionilio Altino Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO INSS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) ANDRE GONÇALVES MELADO 

para devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 31292 Nr: 694-02.2009.811.0024

 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: Francisco Correa da Silva, Juliana Correa da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) ANDRE GONÇALVES MELADO 

para devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 68914 Nr: 3773-13.2014.811.0024

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devail Bomdespacho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) ANDRE GONÇALVES MELADO 

para devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 20135 Nr: 773-15.2008.811.0024

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Wurzius

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cargill Agrícola S . A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zaid Arbid - OAB:1822-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Judson Gomes da Silva 

Bastos - OAB:8857, Renato Gomes Nery - OAB:2051/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

acerca do retorno dos autos da 2.ª Instância, para que requeiram o que 

entenderem de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67959 Nr: 3241-39.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco Ribeiro Barros, Glaucia Cristina 

Moura Alt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da S.I. de 

Almeida - OAB:OAB/MT 7355-A, DAIENE CRISTINA DUARTE - 

OAB:19.248, Elisabete Augusta de Oliveira - OAB:13.352, FABIO 

MOREIRA PEREIRA - OAB:9405, GABRIELA DE SOUZA CORREIA - 

OAB:10.031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032, Kalynca da 

Silva Inez de Almeida - OAB:OAB/MT. 15.598, NAIARA FABIANA 

XAVIER DA SILVA MELO - OAB:19.677

 ...em que não haja dúvidas. Portanto, se há contradições, há dúvidas e, 

por isso, não é o caso de lançar mão do artigo 397 do CPP.Logo, INDEFIRO 

o pedido de inépcia da inicial e de absolvição sumária, uma vez que os 

autos reclamam dilação probatória.Assim, apresentadas as defesas pelos 

envolvidos, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de 

fevereiro de 2019, às 13h30min.Proceda-se a intimação dos acusados, de 

seus Advogados e do Ministério Público.Na audiência serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e de defesa, bem como, interrogados os 

acusados.Caso o réu ou alguma das testemunhas não possua endereço 

nesta comarca, desde já depreco o ato de oitiva à comarca 

correspondente ao endereço do sujeito arrolado.Cientifique-se o Ministério 

Público. Intimem-se os acusados e seus patronos constituídos por Diário 

de Justiça Eletrônico (art. 422, §1º da CNGC).Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 30861 Nr: 558-05.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Elenir da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) ANDRE GONÇALVES MELADO 

para devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33701 Nr: 2684-28.2009.811.0024

 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 Santana dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Silvana de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Luiz Taques Oliveira - 

OAB:13152/MT, Hildca Costa Godoy - OAB:OAB/MT 13.877, Marina 

Costa Godoy - OAB:21855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marina Costa Godoy para devolver 

os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas do artigo 

234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36062 Nr: 1725-23.2010.811.0024

 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: Rosangela Miranda dos Santos

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Mosar Fratari Tavares para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 
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do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37653 Nr: 37-89.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Ferreira do Rosário

 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:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Mosar Fratari Tavares para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35732 Nr: 1583-19.2010.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronald Aparecido Nascimento Santana, José 

Francisco da Cruz, Rachid Souza Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rossini Pereira - 

OAB:9086-B, Carlos Odorico Dorilêo Rosa Júnior - OAB:13822/MT, 

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - OAB:10657/O

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Marcos Alexandre Schoffen para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 809 Nr: 183-53.1999.811.0024

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sagrado Tupã Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Cavalcante Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Roberto Pires de Freitas - 

OAB:3889/MT, Jean Walter Wahlbrink - OAB:5658/MT, LUIZ 

FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830, Yuri Flores da Cunha Freitas - 

OAB:23024/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ALMEIDA - 

OAB:208385, Paulo Fabrini Medeiros - OAB:5940-MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Jean Walter Wahlbrink para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64380 Nr: 405-93.2014.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Asueres Alves de Souza

 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:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Giovani Bianchi para devolver os 

autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 

e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67295 Nr: 2749-47.2014.811.0024

 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: Alzira Jose da Silva, Vanuza josé da Silva, Valto José 

da Silva, Vanilda Jose da Silva, Valdirene Da Silva, Valdivino José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Belchior Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Andrea Cristina de Melo Barbosa 

para devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 66871 Nr: 2392-67.2014.811.0024

 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 Naize Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Catharino Rodrigues, Bernadina Maria 

Rodrigues

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Andrea Cristina de Melo Barbosa 

para devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 63294 Nr: 3133-44.2013.811.0024

 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: Vanderley Lemes da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Andrea Cristina de Melo Barbosa 

para devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39442 Nr: 1949-24.2011.811.0024

 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: Manoel da Costa Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12208-A/MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Andrea Cristina de Melo Barbosa 

para devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36171 Nr: 1749-51.2010.811.0024

 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: Edna de Lima

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Andrea Cristina de Melo Barbosa 

para devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21588 Nr: 2212-61.2008.811.0024

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aécio Fernandes de Campos, Zaira Maria de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL, Suze de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Andrea Cristina de Melo Barbosa 

para devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 19359 Nr: 6-74.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aécio Fernandes de Campos, Zaira Maria de 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) Andrea Cristina de Melo Barbosa 

para devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65 Nr: 49-60.1998.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LSCrpBCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Markleine Bezerra - 

OAB:3637

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) André Luís Domingos da Silva para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18695 Nr: 1387-54.2007.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Sistema S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laranjal Agropastoril Ltda - Nome Fantasia 

Fazenda Laranjal, Ademar Wurzius, Ester Maria de Lima Wurzius

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diógenes Damiani Damian 

Guirado Prates - OAB:12.434, RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - 

OAB:142307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR MARTINS SANTOS - 

OAB:18580, Zaid Arbid - OAB:1822-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as 

partes, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os 

embargos declaratórios opostos pelo advogado Joaquim Fábio Mielli 

Camargo, ante os supostos efeitos infringentes almejados, conforme art. 

1.023, § 2.º, CPC.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000376-84.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FIDELIS FRANCISCA LECHENER (EXECUTADO)

MARIA MADALENA MONTEIRO CALDAS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação processual vigente, bem como do Provimento nº 

56/2007 - CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos, para que a parte 

autora/exequente, requeira o que entender de direito, no prazo legal, 

dando regular andamento ao feito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34633 Nr: 541-32.2010.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H J Mendew & Cia Ltda, Helen Jovina Mendes, 

Rose Marie Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Alfeu Moojen Ramos - 

OAB:6693/MT

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte Executada via DJE, 

para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, no valor total de R$ 551,16 (Quinhentos e 

cinquenta e um reais e dezesseis centavos) calculadas à f. 27, conforme 

sentença fl. 69. OBS: Este valor deverá ser efetuado de forma separada 

sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para 

recolhimento de guia de custas e R$ 137,76 (Cento e trinta e sete reais e 

dezesseis centavos) para fins de guia de taxa Judiciária. Fica 

devidamente ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br. Link 

"Emissão de Guias On-Line - Primeira Instância", clicar no item 11 (custas 

e taxas finais ou remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo e respectivos CPFs do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo da Comarca do processo, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 88352 Nr: 511-50.2017.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 
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de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIANE ANTONOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovercil de Oliveira, Lucileide Gonçalves da 

Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juan Daniel Peron - 

OAB:7635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 Vistos, etc.

I. Indefiro, por ora, o pedido de reforço policial, já que o oficial de justiça 

não narrou qualquer ato concreto de resistência violenta ou ameaça por 

parte do requerido.

II. Em sendo o caso de ameaça, o próprio oficial de justiça poderá solicitar 

a prensa da polícia para autuar o requerido pela prática do flagrante ilícito.

III. Entretanto, defiro o arrombamento, se necessário. Nesta hipótese, 

deverão ser certificados, circunstanciadamente, os motivos.

 IV. Por fim, inobstante o despachado na data de 29.11.2017, não consta 

dos autos contestação ou certidão de eventual decurso de prazo para 

esta finalidade. Certifique-se o necessário a este respeito, trazendo os 

autos conclusos em seguida.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36266 Nr: 1689-78.2010.811.0024

 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: Aquilino Piantkoski

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Analisando o pedido veiculado às fls. 148/150, verifica-se que se trata de 

petição apócrifa.

Além disso, constata-se que a causídica, subscritora do pedido de fl. 160, 

não possui procuração para atuar em nome do advogado André 

Gonçalves Melado, tampouco procuração e/ou substabelecimento no 

tocante ao exequente Aquilino Piantkoski.

Conclusão.

Diante do exposto:

I. Com fulcro no art. 76, do Código de Processo Civil, suspendo o processo 

pelo prazo de 15 (quinze) dias, prazo em que a parte autora deverá 

regularizar a representação processual em relação a ambos os 

exequentes ou por nova petição assinada por advogado já constituído nos 

autos.

II. No mesmo prazo, deverá assinar a petição de fls. 148/150, sob pena de 

revogação da decisão de fl. 159/v.

III. Advirta-se que o não cumprimento da determinação supra, implicará na 

extinção do processo, nos termos do art. 76, §1º, I, do CPC.

 IV. Decorridos os prazos assinalados, com ou sem manifestação, tragam 

os autos conclusos. Eventual silêncio deverá ser certificado.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 105524 Nr: 2110-87.2018.811.0024

 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): Enio Lemes Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a certidão do oficial de justiça, 

complementando o depósito de diligência do oficial de justiça. Bem como 

encaminhando-o à expedição de documentos para cumprir o art. 254 do 

CPC, informando ao requerido o ocorrido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 65714 Nr: 1536-06.2014.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Batista da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Considerando que o requerente encontra-se com problemas de saúde, 

como bem informado por seu advogado neste ato, ainda, diante da 

ausência do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), redesigno a 

presente audiência para o dia 22 de novembro de 2018, às 15h30min.

II. Cumpra-se expedindo o necessário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 55446 Nr: 48-50.2013.811.0024

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora e Incorporadora GDN Ltda, Lori 

Nitsche

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando os advogados das partes, pela imprensa, 

da audiência designada para o dia 31/10/2018, às 16horas nos autos de 

Carta Precatória n.1006603-51.2018.8.11.0037 na Comarca de Primavera 

do Leste/MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64913 Nr: 894-33.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Ibarra Papa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel Luersen - OAB:14419

 S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 81 da Lei n.º 

9.099/95.

Consta nos autos, no termo de audiência realizada, onde foi proposta a 

suspensão condicional do processo e aceita as condições pelo autor do 

fato RONALDO IBARRA PAPA.

O acusado conforme se infere dos documentos acostados nos autos, 

cumpriu integralmente tais condições.

Assim, ante o exposto, nos termos do artigo 89, § 5°, da Lei n° 9.099/95, 

julgo extinta a punibilidade do réu RONALDO IBARRA PAPA, determinando 

em consequência, após o decurso do prazo recursal e após o trânsito em 

julgado deste decisum, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais dando-se as baixas e anotações necessárias.

 Por fim, defiro o levantamento e a transferência do depósito judicial 

conforme solicitado pelo Ministério Público.

Sem custas.

P. R. I.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77282 Nr: 15-55.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elthon Jhony Yoshida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 Certifico que , tendo em vista que o denunciado Elthon Jhony Yoshida 

constituiu advogado após a realização de audiência, IMPULSIONO o 

presente feito, conforme determinado pela Portaria nº 36/2006-DF, de 

18/10/2006, a fim de intimar o defensor do denunciado para apresentar 

alegações finais no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 75487 Nr: 2616-68.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Roberto Konzen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Chapada dos Guimarães - OAB:

 Em seguida pela MMª Juíza foi proferida a seguinte sentença: “ Vistos etc. 

Tendo em vista os indícios de materialidade e de autoria recebo a 

denúncia. Defiro o pedido formulado pela IRMP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 25 de maio de 2016 às 14h30min. 

Intime-se o autor do fato no endereço de Cafelândia – PR. Cumpra-se. 

Nada mais havendo a consignar, por mim, Laís Santos Reindel Fonseca, 

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

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 202402

Numeração Única: 202402/2018

Unidade de origem: Colíder

Tipo de ação: Processual

Requerente: MARIA FÁTIMA DOS SANTOS

MILTON DO NASCIMENTO CARLOS

Advogado(s): -

Requerido: PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA

MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETI

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 16:00

Endereço: Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, s/nº, Quadra 16, Setor 

Leste, Residencial Everest, Bairro Jardim Vânia

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 202405

Numeração Única: 202405/2018

Unidade de origem: Colíder

Tipo de ação: Processual

Requerente: MARCOS FONSECA DA SILVA

Advogado(s): -

Requerido: JHONATAN OLIVEIRA FONSECA

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: 07/11/2018 às 15:00

Endereço: Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, s/nº, Quadra 16, Setor 

Leste, Residencial Everest, Bairro Jardim Vânia

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000803-97.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WAGNER DAMIAO (AUTOR(A))

EDILSON GOULART (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) 

Advogado(a)(s) da parte autora para manifestar-se nos autos em 30 

(trinta) dias, na forma do artigo 523 do CPC, ante o trânsito em julgado da 

sentença nele proferida a implantação do benefício determinado, sendo 

que após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo. COLÍDER, 18 de outubro de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 42583 Nr: 3576-84.2006.811.0009

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DA CRUZ, NADIR VELASCO FONSECA 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, no que se refere a CARGA RÁPIDA 

inclusive, o Art. 363. § 3º da CNGC, dispõem que “A devolução do 

processo pelo advogado, na hipótese prevista no art. 363 da CNGC, 

deverá ocorrer até o encerramento do expediente forense em que houve 

a sua retirada, sob pena de bloqueio de qualquer outra solicitação de 

extração de cópias, sem prejuízo das providências definidas no art. 234, 

do CPC.” E 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 24 (vinte e quatro) horas, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52875 Nr: 312-20.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da manifestação de fl. 141, intime-se o Contador Judicial para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto a porcentagem do 

honorários advocatícios constante no cálculo de fls. 138/139.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Colíder, 17 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82235 Nr: 3266-68.2012.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalmi Aparecido Nunes Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pleito retro para citação/intimação da parte requerida/executada.

 Cumpra-se na forma requerida, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58541 Nr: 170-45.2012.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THERLES VANDRESSA LARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pleito retro para citação/intimação da parte requerida/executada.

 Cumpra-se na forma requerida, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 97123 Nr: 168-36.2016.811.0009

 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: SUELLEN DA SILVA LAGO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO DA NATIVIDADE VIEIRA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pleito retro para citação/intimação da parte requerida/executada.

 Cumpra-se na forma requerida, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 95806 Nr: 3162-71.2015.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDER MADEIRAS LTDA - EPP, JONES ROBSON 

PEREIRA DA CUNHA, CLEVERSON GARCIA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 INDEFIRO o último petitório da parte autora.

 Verifica-se que não foram exauridos os meios de localização da parte 

requerida, considerando que não foram acostados no presente feito 

extratos de tentativa de localização do endereço, ainda que esteja, 

aparentemente, em lugar incerto e desconhecido.

Assim, intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do 

artigo 485, inciso III, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 95788 Nr: 3144-50.2015.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.RIBEIRO RAMOS, CONCEIÇÃO RIBEIRO 

RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 INDEFIRO o último petitório da parte autora.

 Verifica-se que não foram exauridos os meios de localização da parte 

requerida, considerando que não foram acostados no presente feito 

extratos de tentativa de localização do endereço, ainda que esteja, 

aparentemente, em lugar incerto e desconhecido.

Assim, intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do 

artigo 485, inciso III, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 16032 Nr: 1-80.1996.811.0009

 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: MARIA FRANCISCA LIMA THOMAZ DE AQUINO, 

PATRICIA LIMA THOMAZ DE AQUINO, LUCIANO LIMA THOMAZ DE 

AQUINO, MARCELO LIMA THOMAZ DE AQUINO, HÉLIO THOMAZ DE 

AQUINO NETO - ESPÓLIO, GISELA THOMAZ DE AQUINO RIBEIRO, FELIPE 

LIMA THOMAZ DE AQUINO, ALOTDA, RAQUEL FATIMA ORDAKOWSKI, 

HRTDAN, MOTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO ROCHA THOMAZ DE AQUINO (Espólio 

de)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, FREDERICO STECCA CIONI - OAB:MT 15848, 

JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Os autos vieram conclusos noticiando a existência de recurso de agravo 

de instrumento interposto pela parte autora, perante o Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

Todavia, MANTENHO a decisão agravada por seus próprios fundamentos, 

na forma do § 1º, do art. 1.018, do NCPC.

Comunique-se o(a) Eminente Desembargador(a) Relator(a) do recurso a 

respeito deste decisório.

Ante o teor da petição e documentos de fls. 833/836, intimem-se as partes 

para se manifestarem, bem como requererem o que entenderem de direito, 

no prazo de (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, renove-se vista dos autos ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87725 Nr: 1068-87.2014.811.0009

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SGUIZARDI - 

OAB:16483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido 

de desistência da ação por falta de interesse processual.

 INDEFIRO o pleito do Ministério Público para intimação pessoal da parte 

requerida para se manifestar quanto ao pedido de desistência da ação, 

tendo em vista que esta já se manifestou por meio da Defensoria Pública 

(fl. 49).

 Ante o exposto, considerando a concordância da parte requerida, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC.

Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, pois que não 

comprovou a condição de hipossuficiente, na forma do art. 90, “caput”, do 

NCPC, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no § 2º, do art. 

85, do NCPC, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) 

acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do 

profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do 

serviço fornecido.

 Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as 

cautelas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT.

 Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 43297 Nr: 220-47.2007.811.0009

 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: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ALVES DOS SANTOS

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

OAB:MT 10661, SANDRO LUIS CLEMENTE - OAB:MT-7024, 

WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:50.879 -SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte requerida contestou os pedidos iniciais, 

alegando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação, nos termos do art. 350 do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Ressalta-se ao Gestor Judiciário que tais providências já vêm expressas 

nos artigos 789 e 790 da CNGC/MT, objetivando afastar conclusões 

desnecessárias dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54369 Nr: 1806-17.2010.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANIEZZO & MANIEZZO LTDA - ME, EDILSON 

CEZAR MANIEZZO, LARICE MONTEIRO MANIEZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pleito retro para citação/intimação da parte requerida/executada.

 Cumpra-se na forma requerida, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82688 Nr: 3722-18.2012.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOGLIATTO & FOGLIATTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.042,16 (Dois mil e quarenta e dois reais e dezesseis centavos), a que foi 

condenado. Este valor deverá ser lançado na guia única de forma 

separada, sendo R$ 1.021,08, para recolhimento de guia de custas e R$ 

1.021,08, para fins da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

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

INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o valor e clicar no item TAXA e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87568 Nr: 948-44.2014.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDS, HC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GUEDES CARRARA - 

OAB:MT 14.865

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDO, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r sentença. Este valor deverá ser lançado na 

guia única, sendo R$ 413,40, 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.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54858 Nr: 2297-24.2010.811.0009

 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: MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ignez Maria Mendes Linhares - 
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OAB:4979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,16 (Quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), a que 

foi condenado. Este valor deverá ser lançado na guia única de forma 

separada, sendo R$ 413,40, para recolhimento de guia de custas e R$ 

137,76) para fins da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

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

INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o valor e clicar no item TAXA e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92016 Nr: 677-98.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO CAVALCANTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A- CEMAT, ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A, SAMIR BENNETT BUAINAIN - 

OAB:13.431-A/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

656,63 (seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos), 

a que foi condenado. Este valor deverá ser lançado na guia única de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento de guia de custas e R$ 243,23 (duzentos e 

quarenta e três reais e vinte e três centavos) para fins da guia de taxa 

judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item 

CUSTAS e incluir o valor e clicar no item TAXA e preencher o valor da 

taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

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

da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49454 Nr: 182-64.2009.811.0009

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACIDER - FACULDADE DE COLIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON CARLOS RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz André Bezerra Marques 

de Sá - OAB:8376-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, 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 REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

761,64 (Setecentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos), 

a que foi condenado. Este valor deverá ser lançado na guia única de 

forma separada, sendo R$ 413,40, para recolhimento de guia de custas e 

R$ 348,24, para fins da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

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

INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o valor e clicar no item TAXA e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57702 Nr: 1986-96.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER AMBROSIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MILANI - 

OAB:20760-0, MARTA DIAS MILANI - OAB:21471-0

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da Advogada da parte autora, Cristiana 

Vasconcelos Borges Martins, da parte dispositiva da sentença proferida 

nos autos, a seguir transcrita: “(...)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. 

Custas pelo executado. 2 - Destarte, como salientado pelo exequente, há 

valores bloqueados nos autos, os quais pertencem ao executado, razão 

pela qual, DETERMINO o levantamento do valor depositado na Conta nº 

500113323914, Agência nº 1779, Banco do Brasil S.A (fl. 62), devendo a 

Secretaria de Vara expedir o respectivo alvará em favor do executado. 

EXPEÇA-SE o competente Alvará. CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 

450, da CNGC “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação”. 3 - Após certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o 

presente feito com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, 13 de novembro de 2017. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 44187 Nr: 1064-94.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para querendo no prazo legal, 

manifeste-se sobre os documentos de fls 348/350.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
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 Cod. Proc.: 91225 Nr: 114-07.2015.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHDS, SDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca da devolução de CP (fls. 

30/31), 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.: 83345 Nr: 699-30.2013.811.0009

 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: MMSDS, JRSDS, FASDS, ASDS, FEDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:, RODRIGO 

DE FREITAS RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOEMIA LEONIDA BORGES - 

OAB:29759

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( 

contestação) protocolados pelo requerido 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.: 55371 Nr: 2809-07.2010.811.0009

 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: PEDRO ROCHA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acássio Gomes de Brito - 

OAB:MT - 12796-6 E, ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - 

OAB:MT/ 6.908-A, Genislei Martins de Oliveira Barreto - OAB:MT - 

10798-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GUILHERME MONTEIRO 

PETRONI - OAB:139.854/SP

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos Advogados(as) da parte autora, para que 

manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias, após o que, não havendo manifestação os autos serão 

arquivados.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 113271 Nr: 2457-68.2018.811.0009

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PAULO ENRIQUE CRIVELAR COURY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE 

COLÍDER/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20.899/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2457-68.2018.811.0009 – Código nº. 113271

Despacho

Vistos, etc.

Vista ao MPE para manifestação no prazo de 5 dias.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder-MT, 17 de outubro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 31413 Nr: 2261-89.2004.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILTON AMARO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 Autos nº. 2261-89.2004.811.0009 – Código nº. 31413

Despacho

 Vistos, etc.

1. Ante a reforma da sentença de pronúncia, conforme verifica-se às fls. 

386/390, bem como certificado o trânsito em julgado à fl.395, ciência as 

partes.

2. INTIME-SE o Ministério Público e a defesa do réu para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, 

até o máximo de cinco, salientando que na ocasião poderão juntar 

documentos e requerer diligências, nos termos do artigo 422, do Código de 

Processo Penal.

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.: 110317 Nr: 581-78.2018.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLLEY GABRIEL DE OLIVEIRA BIESEK, 

PAULO ENRIQUE CRIVELAR COURY, RAFAEL TOMAZ DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, REGINALDO RUEDA - 

OAB:20.899/MT

 Autos nº. 581-78.2018.811.0009 – Código nº. 110317

Despacho

Vistos, etc.

INTIMEM-SE os denunciados e as respectivas defesas para que 

apresentem as contrarrazões ao recurso manejado pelo MPE (fl. 189/196).

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder-MT, 17 de outubro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 104613 Nr: 1079-14.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MELCHIORS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA RODRIGUES 

RAMIRO - OAB:MT23761

 INTIMAÇÃO da defesa acerca da expedição de carta precatória para a 

Comarca de Sinop/MT com a finalidade de inquirição da testemunha Aline 

Equidone de Menezes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107420 Nr: 2805-23.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN MARCELINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 339 de 652



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO a 

desistência das testemunhas Ivã Aparecido de Paula, Lindomar Peteler 

Lemos, Luccas Henrique de Oliveira dos Santos e Linyker Matheus 

Junglos, e da vítima Jober Cardoso conforme requerido pelas partes. 2) 

Não havendo demais provas a serem produzidas, e não requerido 

diligências, DECLARO encerrada a fase de instrução. 3) Considerando 

que as partes já apresentaram memoriais finais, MANTENHO os autos 

conclusos para prolação de sentença”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 81129 Nr: 2173-70.2012.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LUCIANO FERMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 2173-70.2012.811.0009 – Código nº. 81129

Despacho

Vistos, etc.

 Com o retorno dos autos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, bem como o trânsito em julgado certificado à fl. 221, e não 

havendo modificações, cumpra-se integralmente a sentença proferida às 

fls. 134/155.

Intimem-se.

 Às providências.

Colíder-MT, 17 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 48772 Nr: 291-88.2003.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VIEIRA GONÇALVES, PEDRO SOUZA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDI BUTH - OAB:3080/RO

 INTIMAÇÃO da defesa do réu JOSÉ VIEIRA GONÇALVES acerca da 

sentença de fls. 351/354 a seguir resumida: Ante o exposto, nos termos 

do art. 107, inc. IV, 1ª figura; e art. 109, inc. V, ambos, do CP, decreto a 

prescrição da pretensão punitiva e, conseqüentemente, JULGO EXTINTA 

A PUNIBILIDADE do acusado JOSÉ VIEIRA GONÇALVES, determinando o 

conseqüente arquivamento da ação penal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-56.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI (ADVOGADO(A))

EDILAINE FERREIRA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (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.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 1000409-56.2017.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: EDILAINE FERREIRA DE MAGALHAES Endereço: Rua "B", 168, 

Setor Leste, Jardim Alvorada, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: 

INTIMAR a parte requerente, através do advogado por todo o teor da 

petição da parte requerida de id. 13935626 e despacho de id. 15988365, 

para, querendo pugnar o que entender de direito, no prazo de cinco dias. 

Colíder, 18/10/2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010495-35.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010495-35.2015.8.11.0009. EXEQUENTE: MARINALVA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que o executado efetuou o pagamento do débito em questão, 

razão pela qual pugnou pela extinção do feito. Considerando que, a parte 

requerida foi devidamente intimada para se manifestar quanto ao pedido 

de extinção e, quedou-se inerte, presume-se sua concordância. Ante o 

exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos 

termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei 9.099/95). Fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

Apolo/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 20 de junho 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010495-35.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010495-35.2015.8.11.0009. EXEQUENTE: MARINALVA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que o executado efetuou o pagamento do débito em questão, 

razão pela qual pugnou pela extinção do feito. Considerando que, a parte 

requerida foi devidamente intimada para se manifestar quanto ao pedido 

de extinção e, quedou-se inerte, presume-se sua concordância. Ante o 

exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos 

termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei 9.099/95). Fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

Apolo/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 20 de junho 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001145-40.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON AUGUSTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001145-40.2018.8.11.0009. REQUERENTE: GILSON AUGUSTO DOS 

SANTOS REQUERIDO: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Vistos. 
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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 agosto de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001863-37.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI (REQUERENTE)

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001863-37.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MIDIA CARBO FERNEDA 

BORGUETTI REQUERIDO: CAB COLIDER LTDA Vistos. I - RELATÓRIO 

Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos 

morais com pedido de tutela antecipada proposta por MIDIÃ CARBO 

FERNEDA BORGUETTI em desfavor de ÁGUAS COLÍDER, ambos(as) 

devidamente qualificados(as) nos autos. Afirma a parte autora residir há 

06 (seis) anos na mesma habitação e ser consumidora de água potável 

fornecida pela parte ré. Relata que durante esse período pagou valores 

exacerbados em suas contas de água, tendo solicitado, há alguns meses, 

a vistoria do hidrômetro. Realizado o procedimento, constatou-se a queda 

do consumo mensal da unidade residencial. Porém, afirma que, em 

16/10/2018, os funcionários da empresa reclamada estiveram em sua 

residência e notificaram seu esposo de suposta adulteração no 

hidrômetro, oportunidade em que aplicaram multa no valor de R$ 100,00 

(cem reais), além do custo de ressarcimento para reposição do hidrômetro 

da unidade consumidora de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), advertindo-o 

de que o inadimplemento acarretaria a interrupção do serviço. Alfim, a 

parte autora esclarece que seu esposo se negou a pagar o numerário 

cobrado pela parte ré ao argumento de negativa de adulteração. Disse 

ainda ter uma filha de 03 (três) meses e necessitar do fornecimento 

regular de água para suas atividades diárias. Dai requer, liminarmente, que 

a parte reclamada se abstenha de suspender o fornecimento de água da 

unidade consumidora ou, caso já tenha interrompido o serviço, o seu 

restabelecimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas com a respectiva 

instalação de novo hidrômetro, sob pena de multa. No mérito, pede o 

fornecimento de água de forma definitiva, a condenação da parte 

reclamada em danos morais na quantia de 15 (quinze) salários mínimos, a 

inversão do ônus da prova e a gratuidade da justiça. II - 

FUNDAMENTAÇÃO O pedido de tutela de urgência formulado pela parte 

autora merece acolhimento. II.1 - Da gratuidade da justiça A alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-se-a, por meio de seu advogado ou pessoalmente, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto 

de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, 

em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a 

juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro. É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota 

o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Tal providência, todavia, de modo a salvaguardar o bem 

jurídico almejado, não obstará a análise do pedido liminar, o que será feito 

no item seguinte. Sem a comprovação, o processo terá seu regular 

prosseguimento independentemente de custas, taxas ou despesas, na 

forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de sucumência e 

interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas 

processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, 

exatamente como manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: 

“Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. 

O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” II.2 - Do pedido liminar O art. 300 do Novo 

Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito 

existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora 

se exigia. No particular, o pedido liminar merece acolhimento, 

especificamente para a abstenção de eventual interrupção ou 

restabelecimento do fornecimento de água do hidrômetro da parte autora, 

pois que esta demonstrou estar adimplente com os serviços contratados. 

De outro lado, a sanção da multa aplicada pela parte reclamada por 

violação ou retirada do hidrômetro, prevista no art. 91, alínea “b”, do 

Decreto Municipal nº 040/2016 (documento legal que regulamenta a 

concessão dos serviços públicos de água e esgoto de Colíder), não 

enseja, aparentemente, a interrupção do fornecimento de água, uma vez 

que a conduta não está prevista no art. 96 do mesmo decreto municipal: 

“Artigo 91º. – Serão punidas com multas, independente de notificação, as 

seguintes infrações: b) Violação ou retirada do hidrômetro ou de limitador 

de consumo;” “Artigo 96º. – Independentemente da aplicação da multa 

prevista no capitulo anterior, a Concessionária interrompera o 
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fornecimento de água, nos seguintes casos: a) Atraso no pagamento da 

conta; b) Interdição judicial ou administrativa do imóvel; c) Instalação de 

ejetores ou bombas de sucção diretamente na rede ou ramal predial; d) 

Fornecimento de água a terceiros; e) Desperdício de água; f) Ligação 

clandestina ou abusiva; g) Intervenção no ramal predial ou coletor externo; 

h) Mediante requerimento do usuário; i) Má utilização das instalações 

prediais de água e esgotos eu causem danos a rede pública e a saúde 

pública; j) Impedimento de livre acesso dos empregados da 

Concessionária ou seus realizados no cavalete ou no ramal; k) 

Interconexões perigosas de rede suscetíveis de contaminarem as redes 

de distribuição e causar danos a saúde de terceiros.” A par disso, em 

princípio, houve violação ao contraditório e à ampla defesa, pois que, ao 

que tudo indica, a interrupção do fornecimento de água foi arbitrária, em 

decorrência da imposição da multa aplicada supostamente em razão da 

violação do hidrômetro, contestada pela parte ativa. É que, não obstante o 

citado art. 91, alínea “b”, do Decreto Municipal nº 040/2016 preveja a 

punição de multa independentemente de notificação, esta não se estende 

à interrupção dos serviços, como visto no rol do art. 96, multa sumária 

cujo procedimento contraria, em tese, o devido processo legal 

estabelecido pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

em seu art. 5º, inciso LV: “LV - aos litigantes, em processo judicial ou 

ADMINISTRATIVO, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;” 

(sem destaques no original). O perigo de dano é evidente, porquanto a 

água é essencial à vida, o que dispensa outros comentários, sendo que o 

serviço de fornecimento, para ser considerado adequado, deve satisfazer 

as condições de regularidade e continuidade, na dicção do art. 6º, § 1º, da 

Lei 8.987/95. A prestação de caução é desnecessária, seja em razão de 

pouca probabilidade de danos para a parte passiva, seja em razão da 

limitação do provimento liminar, estrita à proibição de interrupção ou 

religação do fornecimento de água, serviço que juntamente com a multa 

poderá ser cobrado normalmente pela empresa concessionária. II.3 - Da 

inversão do ônus da prova A alegação da parte autora é verossímil ou é 

ela hipossuficiente, o que a atrair a facilitação da defesa dos direitos do 

consumidor, nos termos do inciso VIII, do art. 6º, da Lei 8.078/90. De outro 

lado, no caso concreto, de suposta violação do hidrômetro, a prova fica 

extremamente difícil, para não falar impossível, caso não se adote a 

distribuição dinâmica do ônus da prova. Assim, como há apuração de 

consumo contestada pela parte autora, muito mais fácil, simples e 

equânime a inversão do ônus probatório, de modo que a parte ré, empresa 

concessionária de serviço público, notoriamente estruturada, comprove a 

eventual regularidade da cobrança que ensejou a interrupção do 

fornecimento. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) DEFIRO O PEDIDO 

LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino à parte ré a obrigação de 

não interrupção do fornecimento de água à unidade consumidora da parte 

autora ou, caso já tenha interrompido, a obrigação de restabelecimento no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente do pagamento da 

multa aplicada no valor de R$ 100,00 (cem reais) e da reposição do 

hidrômetro na unidade no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) até 

final decisão de mérito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fulcro no art. 300, 

“caput” e § 2º, c.c. o art. 297, “caput” e parágrafo único, art. 536, § 1º e 

art. 537, todos do NCPC. b) DEFIRO o pedido de inversão do ônus 

probatório e determino que a parte ré, empresa notoriamente estruturada e 

estabelecida nesta Comarca, comprove a eventual irregularidade que 

ensejou a interrupção do fornecimento, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Caso já 

não tenha sido designada, proceda, a Secretaria Judiciária, à designação 

de mais uma audiência de conciliação, conforme a disponibilidade da 

pauta. Cite-se a parte reclamada para comparecer ao ato, consignando 

que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral, por meio de advogado, 

até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme preconiza o 

Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, sob pena de, 

não contestada a ação, presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora. Deverá ser consignado, ainda, o disposto no 

art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado ou pessoalmente, a respeito desta decisão e para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove a hipossuficiência alegada, 

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. Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como 

MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Colíder, 18 de outubro 

de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001026-65.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIGUEIREDO & QUINTEIRO LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCIO EDILMAR QUINTEIRO FIGUEIREDO (EXECUTADO)

JOICE DE OLIVEIRA NEVES QUINTEIRO (EXECUTADO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

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-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000994-60.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALBEDEM ALEM SALES TRISTAO (AUTOR(A))

MARINEUSA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE ALVES BONIFACIO (RÉU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 109460 Nr: 5084-65.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HJDSR, KDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 4º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito encaminhando ao 

setor responsável para que seja expedida carta com aviso de recebimento 

em mãos próprias, a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada 

para dar prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, § 

1º do CPC) (artigo 1.206 § 10 da CNGC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 111084 Nr: 5737-67.2017.811.0046

 AÇÃO: Boletim de Ocorrência Circunstanciada->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DELEGADO DE POLICIA DE COMODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 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 o Dr. Otto Marques de Souza, 

OAB/MT nº 12.404/A do r. despacho abaixo transcrito: "Vistos. Acolho o 

parecer ministerial e indefiro a restituição de coisa apreendida, uma vez 

que peticionada no feito inadequado. Cumpra-se, expedindo o 

necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 105450 Nr: 3292-76.2017.811.0046

 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: COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IALDO NASCIMENTO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 4º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito encaminhando ao 

setor responsável para que seja expedida carta com aviso de recebimento 

em mãos próprias, a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada 

para dar prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, § 

1º do CPC) (artigo 1.206 § 10 da CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 99835 Nr: 784-60.2017.811.0046

 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: PAULINA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALCIONE SALES COSTA, JOANA 

APARECIDA FERNANDES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 4º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito encaminhando ao 

setor responsável para que seja expedida carta com aviso de recebimento 

em mãos próprias, a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada 

para dar prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, § 

1º do CPC) (artigo 1.206 § 10 da CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 99197 Nr: 513-51.2017.811.0046

 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: GDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDS, NM, JAFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 - Nomeio como Defensor Dativo nos presentes autos o Dr. Osmar Luiz 

Pretto atuante nesta Comarca, para que realize a defesa do requerido, 

haja visto que o mesmo possui interesse em recorrer da sentença 

proferida no feito.

 2 – Arbitro ao defensor nomeado o valor de 02 URHs a serem pagas pela 

Defensoria do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que tal órgão 

possuiu orçamento próprio.

 3 – Intime-se pessoalmente o advogado nomeado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 67698 Nr: 1258-36.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACLIS BISPO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Intimar a parte ré para apresentar as alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32429 Nr: 617-87.2010.811.0046

 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: O ESPÓLIO DE MAXIMILIANO KLAHOLD, ZELIDE 

BOMBARELLI KLAHOLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 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.: 68992 Nr: 2274-25.2014.811.0046

 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: MESDS, VALDILEI FARIA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6095 MT, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:OAB/PE 23748

 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.: 108442 Nr: 4663-75.2017.811.0046

 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: SIDNEIA DE FATIMA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão de Sidneia De 

Fatima Chaves em face do Município De Comodoro/MT e do Estado de Mato 

Grosso para fornecer mensalmente o medicamento VESICARE 10mg (30 

Comp./mês) ao interessado Josney Chaves, enquanto perdurar a 

necessidade.Determino que seja aplicada multa diária no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso em caso de descumprimento, com 

fundamento legal no artigo 461, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, 

redação dada pela Lei 10.442/02.Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas. Intime-se pessoalmente a Requerente acerca 

desta decisão.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 99157 Nr: 495-30.2017.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL JOSAFA JACOB (XII 

DE OUTUBRO) DA SEFAZ-MT, ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PUGA - OAB:21324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para recolher o valor correspondente à diligência a 

fim de que seja cumprido o mandado, em 5 dias. (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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 80309 Nr: 3308-98.2015.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO JOSÉ SPESSOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão-Edital

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Esta decisão servirá como EDITAL DE LEILÃO, a ser publicado na 

imprensa oficial, sendo que posteriormente tal edital será complementado 

pelo leiloeiro.

Com base no Art. 730 do CPC/2015, determino a realização de leilão 

público para alienação dos bens penhorados, assim descritos 

resumidamente:

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO.

 1ª) 07 de Dezembro de 2018, a partir das 13:00 horas, pelo site 

www.balbinoleiloes.com.br

Caso leilão presencial e online constar, Rua Pará, nº 192-N - Bairro Jardim 

Mato Grosso – Comodoro – MT e pelo site www.balbinoleiloes.com.br.

2ª) 07 de Dezembro de 2018, a partir das 14:00 horas, pelo site 

www.balbinoleiloes.com.br

Caso leilão presencial e online constar, Rua Pará, nº 192-N - Bairro Jardim 

Mato Grosso – Comodoro – MT e pelo site www.balbinoleiloes.com.br.

DESIGNAÇÃO DO (A) LEILOEIRO (A)

Com base no art. 883 do CPC/2015, nomeio para o encargo os Leiloeiros 

CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA Leiloeira Publica Oficial matriculada na 

Junta Comercial/MT sob nº 22 e JOABE BALBINO DA SILVA Leiloeiro 

Publico Oficial matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 29 e matriculado 

junto a FAMATO como leiloeiro Rural sob o Nº 67/2013 e LUIZ BALBINO 

DA SILVA leiloeiro Rural matriculado na FAMATO sob n.º 66/2013.

Os Leiloeiros restarão compromissados quando da sua intimação deste 

despacho.

DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADOS PELOS LEILOEIROS

 Intimar os executados do leilão.

Intimar o coproprietário, meeiro ou titular de outro direito sobre o bem 

(credor hipotecário, credor fiduciário, promitente comprador com contrato 

registrado na matrícula etc.).

 Caberá aos Leiloeiros divulgar a realização do leilão nos meios típicos dos 

mercados dos respectivos bens (tais como: outdoors, jornais, 

classificados, internet, sites de ofertas, mailing, redes sociais etc), 

informando o site da internet e o que mais for necessário para o leilão 

eletrônico.

Para a realização do ato, fixo as condições aplicáveis, com base no § 1º 

do art. 880 e art. 885 CPC/2015.

REGRAS GERAIS DO LEILÃO

O executado será intimado do leilão por meio do seu advogado. Caso o 

executado não tenha procurador constituído nos autos, será intimado por 

carta com aviso de recebimento destinada ao endereço constante do 

processo ou do sistema informatizado da Justiça, ou por Oficial de Justiça 

(CPC/2015, art. 889, I). Caso frustrados esses meios, o executado será 

tido por intimado pela publicação deste Edital na imprensa oficial 

(CPC/2015, art. 889, parágrafo único).

O coproprietário, meeiro ou titular de outro direito sobre o bem (credor 

hipotecário, credor fiduciário, promitente comprador com contrato 

registrado na matrícula etc) também deverão ser intimados do leilão 

através de carta com aviso de recebimento dirigida ao endereço disponível 

no processo ou constante do sistema informatizado da Justiça instruída 

com cópia desta decisão-edital. Caso frustrada a intimação postal, 

deverão ser intimados por Oficial de Justiça ou Carta Precatória.

O leilão será eletrônico e também presencial.

 Todas as pessoas físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas 

poderão oferecer lance, devendo a Leiloeira observar as restrições dos 

incisos do art. 890 do CPC/2015.

REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE IMÓVEIS

O lance mínimo no leilão de imóveis em qualquer das datas será de 50% da 

avaliação (art. 891 do CPC/2015 ).

Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 5% (cinco por cento) do valor do 

lanço vencedor. O pagamento será à vista, em dinheiro ou depósito 

bancário em até 24 horas. Não paga nesse prazo a integralidade do lanço, 

será perdida a caução em favor do exequente (art. 897 do CPC/2015), 

como indenização pelo retardamento do leilão, que deverá ser refeito, 

podendo, se for o caso.

Caberá aos Leiloeiros controlar a integralização do pagamento.

Com base no Art. 895 do CPC/2015, serão admitidas propostas de 

parcelamento da arrematação nas seguintes condições:

O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá 

apresentar proposta aos leiloeiros: I) Até o início do primeiro leilão, 

proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação. II) 

Até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que 

não seja considerado vil, sendo entrada de 25% a ser comprovada em 24 

horas e vencendo-se a primeira das demais parcelas em 30 dias após o 

respectivo leilão, corrigidas pela Taxa SELIC, a serem depositadas 

mediante guia própria e de forma vinculada à execução. Fica ciente o 

arrematante que, nos termos do parágrafo 1º, artigo 895 do NCPC, no 

caso de arrematação com pagamento parcelado de bem imóvel, este 

ficará hipotecado como forma de garantia da execução, até o pagamento 

da última parcela.. A arrematação será subordinada à cláusula resolutiva 

expressa, constando da carta, de forma que será resolvida no caso de 

inadimplemento de qualquer das parcelas, restabelecendo-se a 

propriedade do executado ou terceiro garantidor. No caso de atraso no 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento 

sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, como 

indenização pelo retardamento da execução.

O pagamento à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de 

pagamento parcelado.

REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE BENS MÓVEIS

Em qualquer das datas do leilão não poderá ser aceito lance inferior aos 

seguintes limites mínimos, que fixo com base no art. 891 do CPC/2015.

a) Veículos automotores em geral: mínimo de 50% da avaliação;

b) Para quaisquer outros bens móveis: mínimo de 50% da avaliação.

Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 5% do valor do lanço vencedor.

 O pagamento da comissão será à vista ou até 24 horas.

 Não paga nesse prazo a integralidade do lanço, será perdida a caução 

em favor do credor (art. 897 do CPC/2015), como indenização pelo 

retardamento do leilão, que deverá ser refeito.

 VENDA DIRETA

Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta do bem, 

observando-se as regras gerais e específicas já fixadas, inclusive os 

preços mínimos, e mais o seguinte:

a) o prazo para os Leiloeiros promoverem a venda direta é de 90 

(noventa) dias;

b) será admitido o parcelamento da venda de veículos automotores em 

geral em 06 parcelas iguais e sucessivas, vencendo a primeira trinta dias 

depois de concretizada a venda, acrescidas da Taxa SELIC;

c) o pagamento das parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial 

em conta vinculada a este processo e aberta quando do primeiro 

recolhimento; d) o veículo será gravado com penhor e/ou restrição à 

venda no RENAJUD. Ressalto que a inserção da restrição deverá ser 

solicitada pelo leiloeiro ao magistrado após a realização da venda direta;

d) a venda direta de imóveis poderá ser realizada de forma parcelada, 

desde que respeitadas as regras específicas antes fixadas para tanto.

Restando inviabilizada a venda direta dos bens, propostas de compra por 

valores inferiores a esses balizamentos poderão ser submetidas à 

apreciação judicial para provimento específico.

Intimem-se, inclusive os Leiloeiros, oportunizando-se lhes vista dos autos.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 24700 Nr: 2034-80.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIO SOJA INDUSTRIAS QUÍMICAS E BIOLÓGICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIULIANO LUIS BETTIO PERINI, DARCI POLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670, ELTON FERNANDES RÉU - OAB:185631/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de realizar buscas no sistema INFOJUD, pois a parte interessada 

não demonstra nos autos que realizou diligências a fim de encontrar bens 

do requerido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELO 

SISTEMA INFOJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA – 

EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS – DECISÃO FUNDAMENTADA 

– POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É 

cabível o requerimento de informações à Receita Federal para a 

localização de bens do executado, tão-somente, na hipótese de restarem 

exauridos pelo credor os meios ordinários de localização de bens 

passíveis de penhora.

(AI 97507/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Não consta nos autos nenhuma certidão emitida pelo DETRAN informando 

que a parte requerida não possui veículos bem como não existe nenhuma 

certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis informando a parte 

não é proprietária de imóveis.

Assim sendo, indefiro a solicitação.

 Intime-se a parte exequente para que se manifeste em 15 dias.

 Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado e não indique bens 

penhoráveis, fica desde já determinada a suspensão do presente feito 

com fundamento no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, desde já fica 

determinado o arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 30959 Nr: 1965-77.2009.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM XIMENES GOMES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Vistos.

Deixo de realizar buscas no sistema INFOJUD, pois a parte interessada 

não demonstra nos autos que realizou diligências a fim de encontrar bens 

do requerido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELO 

SISTEMA INFOJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA – 

EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS – DECISÃO FUNDAMENTADA 

– POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É 

cabível o requerimento de informações à Receita Federal para a 

localização de bens do executado, tão-somente, na hipótese de restarem 

exauridos pelo credor os meios ordinários de localização de bens 

passíveis de penhora.

(AI 97507/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Não consta nos autos nenhuma certidão emitida pelo DETRAN informando 

que a parte requerida não possui veículos bem como não existe nenhuma 

certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis informando a parte 

não é proprietária de imóveis.

Assim sendo, indefiro a solicitação.

 Intime-se a parte exequente para que se manifeste em 15 dias.

 Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado e não indique bens 

penhoráveis, fica desde já determinada a suspensão do presente feito 

com fundamento no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, desde já fica 

determinado o arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40332 Nr: 1345-60.2012.811.0046

 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: ARMANDO CAPRIOGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FRANCISCO TRIPOLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839 A/MS, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B, RONIE JACIR 

THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - 

OAB:16587 PR

 Vistos.

Redesigno a audiência anteriormente agendada para o dia 29 de novembro 

de 2018, às 13h30min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 63303 Nr: 1433-64.2013.811.0046

 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): OTTO MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 Vistos.

Antes de analisar o pedido de extinção da execução realizado pelo 

executado de fls. 166, determino que o mesmo acoste aos autos o 

suposto acordo realizado que englobou o presente feito, bem como sua 

homologação e transito em julgado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 23526 Nr: 524-32.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADALENA NEGRI CADORE, JOSÉ ODIL DA 

SILVA, IRONES GIUSSANI, IZABEL WINGENBACH DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Vistos.

1 – Indefiro a solicitação de penhora on line, vez que a exequente não 

cumpriu o disposto no artigo 798, I, “b”, do Código de Processo Civil, 

ademais a parte autora ainda não se manifestou em relação à impugnação 

dos cálculos de fls. 96/98.

2 – Desta feita, determino que a parte credora junte o valor atualizado da 

dívida, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 801 do CPC) para posteriormente 

ser deliberado sobre a realização ou não da penhora.

3 – Intime-se.

4 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 74191 Nr: 820-73.2015.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELITO MENEGAT, IOLENE PEREIRA MENEGAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVELI DA SILVA OLIVEIRA, CINARA MELO 
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LALUCCI, MILSOM ANDRADE CAETANO GRILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI SILVESTRI - OAB:14465/B, 

RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da devolução da Carta 

Precatória de ref. 59 (negativa).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38480 Nr: 3179-35.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO AUGUSTO DE SOUZA, KATIA COSTA 

TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, KATIA COSTA TEODORO - OAB:14435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI 

GARCIAL LOPES - OAB:11877-A/MT

 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 65038 Nr: 3210-84.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELANGE A. P. CASTILHO & CIA LTDA -ME, 

ELANGE APARECIDA PEREIRA CASTILHO, MARCO ALESSANDRO 

CASTILHO, EDILENE OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362, FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - 

OAB:13848

 Intimar a parte executada, para, querendo, opor embargos, à penhora on 

line realizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 2500 Nr: 1195-89.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KUMIMARO KOJIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO MICHELON - 

OAB:OAB/PR 43219

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, CERTIFICO que a 

parte exequente solicitou dilação de prazo de 20 (vinte) dias, para 

apresentar cálculos, razão pela qual nos termos da portaria de nº 03/2017 

deste juízo defiro a solicitação.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001132-27.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS BARBOSA RODOVALHO (AUTOR(A))

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES (ADVOGADO(A))

ELISANGELA AZEREDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001132-27.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): JONAS BARBOSA RODOVALHO RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Intimem-se a parte autora, por meio de seu advogado 

constituído, mediante publicação no Dje, para o fim de: I – juntar 

substabelecimento ou mandato outorgado pelo autor, considerando que a 

advogada que protocolou a presente ação não é a mesma em que consta 

na procuração juntada aos autos. II - comprovar a alegada 

hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c 

art. 99, §2º, CPC ( contra-cheque, CTPS ou outro documento capaz de 

demonstrar a ausência de recursos financeiros) ou recolher as devidas 

custas processuais em 15 (quinze) dias. Se recolhida as custas 

processuais, remetam-se os autos ao cartório distribuidor para que seja 

certificado se houve o devido recolhimento. Após o prazo supra com ou 

sem manifestação voltem-me conclusos para deliberação. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103687 Nr: 2521-98.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PEDRO TAMBORLIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DA CUNHA BASTOS - 

OAB:279784

 (...). Outrossim, tal tese se confunde com o mérito da causa, de modo que 

será aferida em momento oportuno, no decorrer da instrução processual. 

Portanto, 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 / /2018, às h min.Intime-se 

o acusado, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.Havendo necessidade de expedição de carta precatória, fixo 

desde já o prazo de 30 (trinta) dias para sua devolução, advirto que a sua 

expedição não implica na suspensão do feito, conforme disposição dos §

§1º e 2º do art. 222, do CPP, devendo esta ir devidamente acompanhada 

no que couber, das peças elencadas na C.N.G.C.Cumpra-se, 

expedindo-se os demais expedientes necessários para a realização do 

ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 127015 Nr: 5014-14.2018.811.0046

 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: SERRANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CEMAYER 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERÂMICAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pleito inicial de anulação da hasta pública 

realizada nos autos principais. Ainda, determino a suspensão das medidas 

constritivas sobre o bem litigioso objeto dos presentes embargos, 

evitando-se prejuízos a terceiros, nos termos do artigo 678, do 

CPC.Citem-se os embargados para, em querendo, ofertarem contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 14 de 

setembro de 2018.(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103687 Nr: 2521-98.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PEDRO TAMBORLIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DA CUNHA BASTOS - 

OAB:279784

 Vistos.

Tendo em vista que o causídico constituído pelo denunciado não foi 

intimado de nenhum ato processual, devolvo o prazo para ciência da 

decisão de ref. 35, retornando o processo à fase pré-audiência.

Nessa senda, redesigno audiência para o dia 25 de outubro de 2018, às 

13h30min.

Proceda-se com as alterações necessárias para que conste no sistema 

APOLO as intimações e publicações em nome do causídico aludido em ref. 

62.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66793 Nr: 496-20.2014.811.0046

 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: LUIZ APARECIDO PINHEIRO NOIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 

DE COMODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos e resolvo o feito com resolução do 

mérito.CONDENO o autor ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, sobrestada a sua cobrança nos 

moldes do art. 98, §3º, CPC.Transitado em julgado, não havendo pedido de 

cumprimento de sentença em 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos.P. I. 

C.Comodoro-MT, 05 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.: 75195 Nr: 1236-41.2015.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES BELARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, Vagner Hoffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:12613, GENIS SOUZA DA HORA - OAB:18933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a parte requerente não compareceu para a perícia 

médica, ref. 140, designo nova realização. DEFIRO a prova pericial 

pleiteada por ambas as partes, vez que o esclarecimento dos fatos 

controvertidos demanda conhecimentos específicos de técnico. E, para 

tanto nomeio como perito, independentemente de compromisso (art. 466, 

do CPC), o Dr Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço à Rua 

Terezina, 345, Vilhena/RO, devendo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária, para responder 

os quesitos apresentados pelas partes, devendo o mesmo ser intimado 

desta nomeação.Designo a perícia médica para o dia 07 de dezembro de 

2018, a partir das 14h00min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo 

as partes serem intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

efetivação do exame médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 

(cinco) dias, a indicação de assistentes técnicos. Saliento que os 

honorários periciais serão quitados consoantes dispõe o art. 95 e SS do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 74870 Nr: 1104-81.2015.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS, Vagner 

Hoffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:MT/10.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.O requerente José da Silva Martins ajuíza a presente Ação 

Previdenciária de Restabelecimento de Auxilio Doença com Conversão em 

Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Antecipação de Tutela, em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.Junto com a inicial vieram os documentos.É o breve 

relato.Decido.Tendo em vista, que a parte requerente não compareceu 

para a perícia médica, ref. 64, designo nova realização. DEFIRO a prova 

pericial pleiteada por ambas as partes, vez que o esclarecimento dos 

fatos controvertidos demanda conhecimentos específicos de técnico. E, 

para tanto nomeio como perito, independentemente de compromisso (art. 

466, do CPC), o Dr Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço à Rua 

Terezina, 345, Vilhena/RO, devendo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária, para responder 

os quesitos apresentados pelas partes, devendo o mesmo ser intimado 

desta nomeação.Designo a perícia médica para o dia 26 de outubro de 

2018, a partir das 17h40min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo 

as partes serem intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

efetivação do exame médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 

(cinco) dias, a indicação de assistentes técnicos. Saliento que os 

honorários periciais serão quitados consoantes dispõe o art. 95 e SS do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105808 Nr: 3476-32.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Homologo a renúncia da advogada intimada anteriormente e, 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, 17 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118205 Nr: 1247-65.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO LUIZ BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODÁRIO GREQUE FERRAZ - 

OAB:MT 4.170-B

 Fica a parte denunciada intimada, por meio de seu advogado, a 

apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122457 Nr: 3129-62.2018.811.0046
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON GOMES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Fica a parte denunciada intimada, por meio de seu advogado, a 

apresentar alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 109526 Nr: 5118-40.2017.811.0046

 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: NDSMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI SILVA DIAS - OAB:16729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELI LOURENÇO ARANTES 

DE OLIVEIRA - OAB:192.664/SP

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso III, “b’’, e 924, do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta.Expeça-se mandado ao Cartório de 

Registro Civil para a competente averbação. Após, com o trânsito em 

julgado remetam-se os autos ao arquivo e, voltem-me conclusos para 

extinção. Honorários advocatícios e despesas processuais conforme 

acordado pelas partes e, na ausência deverão ser divididas igualmente 

[art. 90, §2º, CPC].P. I. C. Comodoro-MT, 15 de outubro de 2018.Antonio 

Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71087 Nr: 3510-12.2014.811.0046

 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: RODRIGO NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A, Vagner Hoffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8.184-A

 Vistos.

Considerando que já foi deferida a prova pericial, nomeio como perito, 

independentemente de compromisso, Vagner Hoffmann, médico inscrito 

com a CRM-RO 3460, com endereço à Rua Terezina, 345, Vilhena/RO, 

para conhecimento e realização da perícia médica necessária.

 Designo a perícia médica para o dia 07 de dezembro de 2018, às 

13h40min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem 

intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame 

médico.

 Faculto às partes dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a indicação de 

assistentes técnicos (art. 465, §1º, II, CPC).

Quanto aos honorários verifico que já foram devidamente pagos, 

consoante ref. 40.

Uma vez apresentado o laudo, intimem-se as partes, para manifestarem 

sobre o mesmo, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, §1º, CPC).

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67684 Nr: 1244-52.2014.811.0046

 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: LUIZ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marcelo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131

 Código 67684

 VISTOS.

 I - Retifique-se no sistema Apolo, fazendo registrar que o feito já se 

encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 

e seguintes, do CPC.

 II - Após, intimem-se o devedor, na pessoa de seu advogado, e na sua 

ausência pessoalmente que este tem um prazo de 15 (quinze) dias para 

efetuar o pagamento do débito, em não efetuando o pagamento, além da 

correção monetária e juros, haverá acréscimo de multa e honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, consoante o disposto 

no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 III - Cientifique-se o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 

523, do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 IV - Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a 

parte exequente para, caso queira, apresentar bens da parte executada 

passíveis de penhora em 05 (cinco) dias e na ocasião já apresentar 

cálculo atualizado e CPF/CNPJ do executado.

 V - Intime-se a parte vencida para que proceda com o recolhimento das 

custas processuais em que fora condenado, caso tenha ocorrido.

Comodoro-MT, 16 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.: 77269 Nr: 2090-35.2015.811.0046

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNDS, ECNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 VISTOS.

Homologo a renúncia 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, 17 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66291 Nr: 38-03.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE TAVARES VIANA, RICK CHARLES 

LINHARES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT, MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976

 Impulsino estes autos com a finalidade de intimar o Dr. MILTON DO PRADO 

GUNTHEN, OAB MT 3958, para que, na condição de advogado constituído 

da senhora, LUCIENE TAVARES VIANA, denunciada nos autos em 

epígrafe, tenha ciência da R. Decisão de fls: 176/177, exarada na data: 

17/10/2018, mais precisamente no que tange à determinação para que o 

patrono forneça nos autos o novo endereço da testemunha: Eva 

Aparecida Martins, ante a certidão de fls.: 131; bem como à Audiência 

designada para a data: 22 de Novembro de 2018, às 15:15h.
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Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 101565 Nr: 1665-37.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A. DO SUDOESTE - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JESUS DE BALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso III, “b’’, e 924, do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta.Após, com o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo e, voltem-me conclusos para extinção. 

Honorários advocatícios e despesas processuais conforme acordado 

pelas partes e, na ausência deverão ser divididas igualmente [art. 90, §2º, 

CPC]. P. I. C. Comodoro-MT, 17 de outubro de 2018.Antonio Carlos Pereira 

de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99076 Nr: 464-10.2017.811.0046

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTILHO BUSS, LORIVAL MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Fernandes de Freitas - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCIMAR BUSS - 

OAB:6324/RO

 Tendo em vista o despacho de ref: 30, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte requerida para, no prazo de 15 dias, 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando de forma 

fundamentada a realização destas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 91891 Nr: 2903-28.2016.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO JOSE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal, interposta pelo Estado do Mato 

Grosso em face de Sebastião José Medeiros.

O requerido foi citado para pagar a divida no prazo de 05 (cinco) dias, ref. 

17.

 Manifestação da exequente à fl. 18, pugnando pela extinção da execução 

fiscal, ante a quitação dos débitos fiscais apontados na CDA.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

 Nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, extingue-se a execução quando 

a obrigação for satisfeita, hipótese em que o exequente requer a extinção 

do feito em face do pagamento efetuado.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Execução Fiscal, na forma 

traçada nos artigos 924, inciso II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Proceda-se ao desbloqueio dos valores porventura bloqueados na(s) 

conta(s) do executado. Levante-se a constrição judicial incidente sobre 

qualquer bem, se porventura assim estiver.

 CONDENO o executado ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da divida.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os presentes autos, 

com a respectiva baixa na Distribuição.

P.I.C.

Comodoro-MT, 17 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119001 Nr: 1580-17.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DA SILVA, EDIVAN DA SILVA 

ARANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 A propósito da manifestação do Ministério Público, fica a parte apelante 

intimada a apresentar as razões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118038 Nr: 1189-62.2018.811.0046

 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): LEANDRO LEMES DA SILVA, CARLOS 

ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial interpostos por 

Banco do Brasil S/a em face de Leandro Lemes da Silva e Carlos Alberto 

Capeletti todos devidamente qualificados.

Exarada sentença de improcedência dos pedidos constantes na exordial, 

irresignado, a parte exequente apresentou recurso e razões de apelação.

É o relato do necessário.

 1) Tendo em vista que incumbe ao relator apreciar o pedido de gratuidade 

de justiça em grau de recurso conforme dispõe o art. 99, §7º, CPC, DEIXO 

de analisar pedido de assistência judiciária gratuita porventura existente;

 2) CERTIFIQUE a tempestividade do recurso e razões de apelação 

apresentado nos autos, caso já não o tenha feito. Se intempestivo, desde 

já ressalto que o controle da admissibilidade da apelação será feito 

exclusivamente pelo órgão ad quem, devendo os autos ser remetidos 

após a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação ou o 

decurso do prazo para tanto;

 3) PROCEDA com a citação do apelado para oferecer contrarrazões ao 

recurso nos termos do art. 1.009 e ss. do CPC. Empós, certifique-se a 

tempestividade ou o decurso do prazo para apresentação;

 4) Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intimem-se o apelante 

para apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.010,§2º, CPC;

 5) Cumpridas as formalidades acima, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 17 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.: 89681 Nr: 2112-59.2016.811.0046

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO KELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Francisco da Silva - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal, interposta pela Fazenda Publica do 

Município de Rondolândia em face de Mauro Keller.

Manifestação da exequente à fl. 22, pugnando pela extinção da execução 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 349 de 652



fiscal, ante a quitação dos débitos fiscais.

 É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

 Nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, extingue-se a execução quando 

a obrigação for satisfeita, hipótese em que o exequente requer a extinção 

do feito em face do pagamento efetuado.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Execução Fiscal, na forma 

traçada nos artigos 924, inciso II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Proceda-se ao desbloqueio dos valores porventura bloqueados na(s) 

conta(s) do executado. Levante-se a constrição judicial incidente sobre 

qualquer bem, se porventura assim estiver.

 CONDENO o executado ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da divida.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os presentes autos, 

com a respectiva baixa na Distribuição.

P.I.C.

Comodoro-MT, 17 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.: 32928 Nr: 1114-04.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO ALDO DOS SANTOS, MARIA CRISTINA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:221271/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso III, “b’’, e 924, do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta.Após, com o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo e, voltem-me conclusos para extinção. 

Honorários advocatícios e despesas processuais conforme acordado 

pelas partes e, na ausência deverão ser divididas igualmente [art. 90, §2º, 

CPC]. P. I. C. Comodoro-MT, 05 de outubro de 2018.Antonio Carlos Pereira 

de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99076 Nr: 464-10.2017.811.0046

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTILHO BUSS, LORIVAL MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Fernandes de Freitas - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCIMAR BUSS - 

OAB:6324/RO

 Vistos.

Intimem-se os requeridos para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade de realização 

destas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66291 Nr: 38-03.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE TAVARES VIANA, RICK CHARLES 

LINHARES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT, MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Encerro a instrução, abrindo-se vistas às partes para apresentação de 

alegações finais.

Às providências.

Cumpra-se, com prioridade, por tratar-se de um feito afeto à meta 2/2018 

do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99076 Nr: 464-10.2017.811.0046

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTILHO BUSS, LORIVAL MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Fernandes de Freitas - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCIMAR BUSS - 

OAB:6324/RO

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104182 Nr: 2703-84.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): LAURA FRANCISCA DE ALMEIDA, SEBASTIÃO 

JOSÉ DE OLIVEIRA SOBRINHO, Suely Francisca de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 56/2007-CGJ E DA ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 01/2016, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38817 Nr: 3515-39.2011.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO SCHUMANN JUNIOR, Celso 

de Almeida - FI (Solo Engenharia)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME VILELA DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 17447-A, OTÁVIO VIEIRA TOSTES - OAB:OAB/RO 6253, 

VINÍCIUS FERREIRA FARIAS MONTENEGRO - OAB:1315316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEVERSON LEANDRO COSTA - 

OAB:3134/RO, MARIANNE A E VIEIRA DE FREITAS PEREIRA - OAB:3046

 Fica a parte requerente intimada da R. Decisão exarada nos autos na 

data: 04/10/2018, fls.: 353; abaixo descrita:

 VISTOS.

Indefiro o prazo requestado, tendo em vista que o feito é datado do ano de 

2011.

 Nesta senda, intime-se o requerente para que se manifeste efetivamente, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Cumpra-se.

 Comodoro/MT, 01 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 89051 Nr: 1871-85.2016.811.0046

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH DA 

SILVA, BRASIL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Tendo em vista o recurso de apelação acostado nos autos na ref: 33, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte apelada 

para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88356 Nr: 1622-37.2016.811.0046

 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: JOILSON TRINDADE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Tendo em vista o recurso de apelação acostado nos autos na ref: 34, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte apelada 

para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões.

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 5519 Nr: 1108-91.1999.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALBERTINO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANDIR LUÍZ FURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, PASQUALINA MARIA FERREIRA - OAB:5.102, PAULO 

HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7555MT, Silvana Pacheco Leal - 

OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANDI DE COL - 

OAB:6381/MT, GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO 

PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 21730 Nr: 517-51.2007.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIÇARA RECAPAGENS DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/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, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 45579 Nr: 485-07.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON MILITÃO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Souza de Oliveira Filho - 

OAB:15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 139 Nr: 652-78.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR LUIZ SCARTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294-A, MAURICIO MARQUES SBEGHEN 

- OAB:62.175/RS, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT, MOACIR JOSÉ MORANDINI - OAB:3591-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 97027 Nr: 4673-33.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ed Wilson Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 90731 Nr: 1734-80.2017.811.0010
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVI FERNANDES DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 470 Nr: 61-58.1994.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTOS DE SERVIÇO MÁXIMOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMAR ABILIO BOTTEGA - 

OAB:3882/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTONIO DA 

SILVA NETO - OAB:6707, MAURÍCIO AUDE - OAB:MT1481

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 159 Nr: 5-06.1986.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR BETT & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER 

- OAB:2658, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - 

OAB:5461-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 45569 Nr: 474-75.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEI GONÇALVES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A - 

MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 13454 Nr: 122-64.2004.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA COMPAHIA NACIONAL DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA HALLEY LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 56790 Nr: 1145-93.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA FACCO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RICHARD CUNHA DOS SANTOS, 

MARCOS MENDONÇA DOS SANTOS, CELIA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAURA NEDIA LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:10180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA ALTHEMEYER - 

OAB:16966/O/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, 

MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 16464 Nr: 1001-37.2005.811.0010

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, FMDS, FSM, JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Francisco de Assis da Silva Filiação: 

, brasileiro(a), separado(a) judicialmente, motorista, Endereço: Rua Pará 

S/n, Bairro: Centro, Cidade: Campestre-MA

Resumo da Inicial:

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 18472 Nr: 3123-23.2005.811.0010

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, FSDS, FSM, JSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Fancisco de Assis da Silva Filiação: , 

brasileiro(a), separado(a) judicialmente, motorista, Endereço: Rua Pará 

S/n, Bairro: Centro, Cidade: Campreste Comarca de Port-MA

Resumo da Inicial:

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 15718 Nr: 169-04.2005.811.0010

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, FMDS, FSM, JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Francisco de Assis da Silva Filiação: 

, brasileiro(a), separado(a) judicialmente, motorista, Endereço: Rua Pará 
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S/n, Bairro: Centro, Cidade: Campestre-MA

Resumo da Inicial:

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 97636 Nr: 4968-70.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 24101 Nr: 269-51.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX JOEL RUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MARTINS DE JESUS, JORNAL A 

GAZETA DO SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, Marcos César Josetti Flores - OAB:8933

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 14993 Nr: 1892-92.2004.811.0010

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, FMDS, FSM, JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO BANDEIRA 

COUTINHO - OAB:MA., 1043

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Francisco de Assis da Silva Filiação: 

, brasileiro(a), separado(a) judicialmente, motorista, Endereço: Rua Pará 

S/n, Bairro: Centro, Cidade: Campestre-MA

Resumo da Inicial:

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 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:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2452-87.2011.811.0010 - 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: 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 

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. Jaciara - MT, 17 de 

outubro de 2018. Audyrlene Rocha Almeida - Gestora Administrativa 

Responsável pela CAA

 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, Endereço: Sitio São 

Benedito ( Frente Figorifico Majac ), Bairro: Gleba São Nicolau, Cidade: 

Jaciara-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$ 3.716,88. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 1.858,44 para recolhimento 

da guia de custas e R$ 1.858,44 referente a taxa judiciária, 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. Eu, Audyrlene Rocha Almeida- Gestora 

Administrativa, responsável pela CAA que o digitei.

 Jaciara - MT, 17 de outubro de 2018. Audyrlene Rocha Almeida Gestora 

Administrativa responsável pela CAA

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23001 Nr: 1828-77.2007.811.0010
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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: DELCIDES JOSÉ ARANTES

 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:

 EEDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1828-77.2007.811.0010 - 23001

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: DELCIDES JOSÉ ARANTES

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: Avenida 

Doutor Joaquim V. de Castro, Nº 218, Cidade: Fênix-PR

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo do presente edital, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 554,08, para recolhimento de guia de 

custas. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 para 

recolhimento da guia de custas e 140,68, referente a taxa judiciária, a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 47/49. 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 – Gestora 

Administrativa- Responsável pela CAA que o digitei. Jaciara - MT, 17 de 

outubro de 2018. Audyrlene Rocha Almeida Gestora Administrativa 

Responsável pela CAA

 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, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte interessada, para no prazo legal, retirar a Carta Precatória expedida 

para a Comarca de Cuiabá - MT, providenciando sua distribuição, preparo, 

cópias necessárias, diligência de Oficial de Justiça, etc..., 

comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4744 Nr: 367-51.1999.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA, ADIR ENAR DE VLIEGER, ARISTEU BERTOLIN, ARLINDO CASOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANAXIMENES RAMOS FAZENDA - 

OAB:46.202/RS, FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - OAB:18660/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 155,45, para 

recolhimento de guia de custas, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folhas 130. 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 47962 Nr: 3232-27.2011.811.0010

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO DA SILVA, MADALENA 

MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANDI DE COL - 

OAB:6381/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Ofício Circular n.º 

102/2018/NUGEP/VQS retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 32985 Nr: 551-21.2010.811.0010

 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: ADELY SOARES DE OLIVEIRA TELOKEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-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 a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1002235-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (REQUERENTE)

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA MARINA BERENYI PACHECO (REQUERIDO)

MARCIO CESAR PACHECO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico e dou fé que, verificando nos autos constatei a inexistência de 

deposito efetuado para diligencias, haja visto que não se trata de Justiça 

Gratuita. JACIARA/MT, 18 de outubro de 2018. JOSE AUDENIRO FEITOSA 

Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002449-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO (ADVOGADO(A))

PAULIANA MUXFELDT DO NASCIMENTO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002449-71.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

PAULIANA MUXFELDT DO NASCIMENTO DA SILVA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Trata-se de “Ação de 

Restabelecimento de Auxílio Doença c/c Aposentadoria por Invalidez” 

ajuizada por Pauliana Muxfeldt do Nascimento da Silva, em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos. Para 

tanto, alega estar impossibilitada para o trabalho em decorrência do seu 

estado de saúde, razão pela qual se recebeu auxílio-doença com 

sucessivas prorrogações. Com a inicial vieram documentos. É o relato 

necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais De plano defiro 

o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 

1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a 

declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício 

do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Disso posto, 

CONCEDO à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça. II - Da 

Prova Pericial 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 do requerido 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, e, para tanto, Nomeio como 

perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). iii) Designo o dia 06 de 

fevereiro de 2019 às 11h15min para realização da perícia médica na sede 

do fórum desta Comarca de Jaciara. iv) A parte requerente deverá se 

apresentar para a perícia na data designada portando todos os seus 

exames. v) Cientifique ainda a Sra. perita que caso aceite o encargo 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. vii) 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 periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, 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. Cite-se e Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Jaciara-MT, 18 

de outubro de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001033-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MARIA GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação a requerente, para no prazo 

legal, apresentar impugnação à contestação e manifestar acerca do laudo 

pericial e, ao requerido, para no prazo legal, manifestar acerca do referido 

laudo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000783-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO TERNES (AUTOR(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação ao requerente, para no prazo 

legal, apresentar impugnação à contestação e manifestar acerca do laudo 

pericial e, ao requerido, para no prazo legal, manifestar acerca do referido 

laudo.
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Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4317 Nr: 74-81.1999.811.0010

 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: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENITA DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 74-81.1999.811.0010 - 4317

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: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

PARTE REQUERIDA: IRENITA DA SILVA LIMA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Irenita da Silva Lima Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Lugar 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$ 263,36. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 245,10 para recolhimento 

da guia de custas e R$ 18,26 referente a taxa judiciária, a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 58. 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 CAA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33427 Nr: 987-77.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE ANTUNES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 571,83, a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 219. 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31444 Nr: 3134-13.2009.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA ALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SILVEIRA MARTINS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3134-13.2009.811.0010 - 31444

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial

PARTE REQUERIDA: SILVIA ALVES RIBEIRO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Silvia Alves Ribeiro, CNPJ: 

05093754000157Inscrição Estadual: 13.209.307-3, brasileiro(a), Endereço: 

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1235, Sala 02, Bairro: Centro, Cidade: 

Jaciara-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$ 552,36. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 424,48 para recolhimento 

da guia de custas e R$ 127,88 referente a taxa judiciária, a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 62/63. 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 CAA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57249 Nr: 1523-49.2014.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JUSTINO ALVES, ANA CARLA RAMALHO 

SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMAI - SOCIEDADE DE MÁQ.IMPLEMENTOS 

AGRÍCULA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 510,39, para 

recolhimento de guia de custas. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 380,78 para recolhimento da guia de custas e 129,61 referente 

a taxa judiciária, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

41/43. 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 105995 Nr: 9113-72.2017.811.0010

 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: EMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Código 105995

VISTOS ETC,
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Considerando que o demandado possui advogado constituído nos autos, o 

qual apresentou contestação à ref. 24, HABILITE-SE e INTIME-SE o 

causídico para que se manifeste acerca do acordo celebrado entre as 

partes à ref. 26.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara, 15 de outubro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 97327 Nr: 4820-59.2017.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDELMA GOMES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OSVALDO DA COSTA FERREIRA, 

RAQUEL MORAES MADUREIRA, LUIZA TEODORO DO NASCIMENTO, 

VANDERLEIA MOREIRA DE SOUZA DALLANORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 4820-59.2017.811.0010

Código 97327

VISTOS ETC,

Defiro cota ministerial de ref. 38.

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

inicial e junte aos autos o memorial descritivo, a matrícula atualizada e a 

planta do imóvel pleiteado na inicial, bem como realize as correções quanto 

a indicação dos confinantes, caso necessário, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito.

Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 15 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.: 55319 Nr: 3723-63.2013.811.0010

 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: SIMONE DANTAS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003-A/MT, Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, RECEBO O PEDIDO de fls. 92/92-v° formulado pela 

exequente para determinar a LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na 

forma do art. 510 e seguintes do NCPC, determino a intimação das partes 

para que, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, juntem aos 

autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e demais documentos 

suficientes para precisar o quantum exequendo na forma definida na 

sentença.Somente após a juntada dos referidos documentos e verificada 

a impossibilidade de julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito 

para o caso.Cumpra-se.Jaciara-MT, 01 de outubro de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47907 Nr: 3166-47.2011.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO ROVERSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - OAB:15280, MARIA 

ANGÉLICA CORRÊA PRIMO - OAB:13470-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B/MT

 Certifico e do fé que, faço expedir intimação a parte autora, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da decisão de fls. 144 e requerer 

o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 25977 Nr: 2501-36.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL PENALVA VERDOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PENALVA VERDOLIN - 

OAB:10818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Certifico e dou fé que, foi expedido o Alvará de Levantamento às fls. 194, 

conforme determinado às fls. 192, não existindo mais valores nos autos a 

serem levantados. Certifico ainda que, os autos serão encaminhados ao 

arquivo definitivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 96807 Nr: 4599-76.2017.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA PINTO, MARINALVA JOANA PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946, 

RÓBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5.348-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo legal, 

contudo o requerido não se manifestou acerca do laudo pericial. Certifico 

ainda que, faço expedir intimação ao requerente, para no prazo legal, 

apresentar impugnação à contestação e requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 3705 Nr: 10-76.1996.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÙ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALQUIRIA CAETANO DE ARAUJO, JOCIMAR 

APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Miro da Silva 

Filho - OAB:108504/MG, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:379, LÁZARO 

JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A, MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Processo nº. 10-76.1996.811.0010

Código 3705

Exequente: Banco Itaú s/a

Executado: Valquiria Caetano de Araujo e Jocimar Aparecido de Oliveira

 VISTOS ETC,

Banco Itaú s/a ajuizou “ Execução Por Título Extrajudicial”, em face de 

Valquiria Caetano de Araujo e Jocimar Aparecido de Oliviera, todos 

qualificados nos autos.

Devidamente intimada via DJE, a parte autora deixou de se manifestar nos 

autos conforme certidão de fl. 213.

Despacho à fl. 214 determinando a intimação pessoal da parte exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, sob pena de 

extinção do feito.

 Por fim, certidão (fl. 216) informando inércia do exequente.

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos verifico que, a causídica da parte autora deixou 

transcorrer in albis o prazo para manifestação, não promovendo assim os 

atos e as diligências necessárias ao deslinde da ação.
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 É sabido que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das 

partes, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido 

processo legal e celeridade processual.

Portanto, considerando-se que a parte interessada não promoveu os atos 

e diligências necessárias, abandonando a presente causa, é de rigor a 

extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...)

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

 (...)”

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na 

distribuição.

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

Jaciara/MT, 10 de outubro de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002524-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALEXANDRINO REINALDO FILHO (AUTOR(A))

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002524-13.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

RAIMUNDO ALEXANDRINO REINALDO FILHO RÉU: INSS VISTOS ETC, 

Antes de apreciar os pedidos iniciais formulados pela requerente, observo 

uma irregularidade na peça inicial que impõe sua emenda, sob pena de 

indeferimento, nos termos dos arts. 320 e 321 do CPC. Compulsando os 

autos constatei que indeferimento do requerimento administrativo acostado 

aos autos se deu em razão do não comparecimento do requerente para a 

realização do exame pericial. Desta feita, o indeferimento por tal motivo 

não configura pretensão resistida e não é suficiente para caracterizar o 

interesse de agir da autarquia demandada, requisito este que foi declarado 

constitucional pelo STF no julgamento do RE 631240/MG. Neste sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO POR NÃO 

COMPARECIMENTO À PERÍCIA AGENDADA. INSUFICIENTE PARA 

CONFIGURAR INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Restou 

definida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 631.240, 

com repercussão geral reconhecida, a questão relativa à necessidade de 

requerimento administrativo para os processos judiciais envolvendo a 

concessão, a revisão ou o restabelecimento de benefício previdenciário, 

estabelecendo-se, ainda, regras de transição para as ações distribuídas 

até 03/09/2014. 2. Tratando-se de pedido de concessão de benefício 

previdenciário, é indispensável a formulação de prévio requerimento 

administrativo, não se configurando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua análise e rejeição pelo INSS. 3. Embora a parte autora tenha juntado 

comprovante de indeferimento administrativo, observa-se que o pedido foi 

negado em razão do não comparecimento à perícia médica, providência 

indispensável para se verificar o preenchimento de requisito exigido para 

a concessão do benefício pretendido. 4. Não tendo a parte autora 

comparecido à perícia agendada, não foi possível ao INSS a análise do 

direito ao benefício, de modo que o indeferimento por este motivo não 

configura pretensão resistida e não é suficiente para caracterizar o 

interesse de agir. 5. Apelação da parte autora desprovida. (TRF-3 - AC: 

00187556720164039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

NELSON PORFIRIO, Data de Julgamento: 06/12/2016, DÉCIMA TURMA, Data 

de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/12/2016) Assim, intime-se a 

parte autora para que, na forma do artigo 321 do CPC, emende a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntando o documento faltante, sob pena de 

indeferimento. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Jaciara-MT, 

18 de outubro de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-48.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI (ADVOGADO(A))

TEREZINHA MARIA PARMIGEANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALGAR CELULAR S/A (REQUERIDO)

DANIELA NEVES HENRIQUE (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 15999156 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 15999156.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI (ADVOGADO(A))

TEREZINHA MARIA PARMIGEANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA NEVES HENRIQUE (ADVOGADO(A))

ALGAR CELULAR S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 15999175 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 15999175.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000132-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL KAPPES (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ADAILTO DELMIRO PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000132-03.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FRANCISCO ADAILTO DELMIRO 

PEREIRA EXECUTADO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Manifeste-se a 

parte adversa sobre o pedido de levantamento de valores, caso queira, no 

prazo de cinco dias. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002255-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANA PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

CASSIO MASSARIOL CARDOSO (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB: MT3188/O 

Endereço: desconhecido Advogado: CASSIO MASSARIOL CARDOSO 

OAB: MT22308/O Endereço: GALERIA GG, SALA 611, RUA TREZE DE 

JUNHO 207, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-901 , para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/11/2018 Hora: 

08:30 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento 

do Promovente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 
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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: 1002292-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ADILTON FERREIRA PONCE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB: MT0016625A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/11/2018 Hora: 08:40 , 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: 1002540-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

ELIAS DE BARROS MINHACO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte 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: 08:20 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000996-75.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MIKAEL RAMALHO ALVES (REQUERENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002540-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

ELIAS DE BARROS MINHACO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002540-64.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ELIAS DE BARROS MINHACO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que o 

pedido de concessão de medida liminar deve ser deferido. A probabilidade 

do direito se encontra suficientemente demonstrada, tendo em vista que a 

fatura de energia apresentada aos autos, objeto da discussão, 

corresponde à cobrança de valores pretéritos, ou seja, que não enseja 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, a princípio. Em relação ao 

pleito de não inscrição do nome da parte reclamante em órgãos de 

proteção ao crédito por força do crédito em questão, também, há 

plausibilidade no pedido, uma vez que há várias formas de cálculo do valor 

retroativo, conforme previsto na Resolução que rege a matéria, devendo a 

concessionária justificar em qual se embasou para chegar ao suposto 

valor cobrado, usando sempre o parâmetro mais favorável ao consumidor 

quando não há meio de apurar o efetivo valor consumido e não cobrado. 

Outrossim, não se pode olvidar que a demora na composição final do litígio 

que ora se instala poderá trazer prejuízos irreparáveis à parte requerente, 

diante da natureza essencial que a energia Elétrica representa e, também, 

pelo fato de ter prejudicado seu crédito por valor ainda indefinido. Sendo 

assim, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, 

com fulcro no art. 300, §2º do CPC, CONCEDO liminarmente a tutela de 

urgência pleiteada para determinar à concessionária que ABSTENHA-SE 

de efetuar o corte, ou, se já realizou, RESTABELEÇA o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora em relação ao débito pretérito, no 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, bem como se ABSTENHA de 

incluir o nome da parte reclamante nos cadastros proteção ao crédito pelo 

mesmo débito ou, caso já tenha incluído, providencie a EXCLUSÃO no 

prazo de 05 (cinco) dias, até ulterior decisão, sob pena de cometer 

desobediência. Por não guardar relação com o débito discutido nos autos, 

a parte reclamante deverá adimplir as demais faturas mensais 

normalmente. Igualmente, 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. Sem prejuízo das providências supra, CITE-SE 

a parte reclamada para os atos desta ação e, intime-a da presente 

decisão, a fim de que compareça à audiência de conciliação em data a ser 

designada pelo cartório, consignando que deverá ser assistida por 

advogado e oferecer defesa escrita ou oral no prazo legal, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Intime-se a parte reclamante da presente decisão e para a audiência de 

conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Tomem-se as demais providências de estilo. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001640-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE CONCEICAO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLYTON PAES DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001640-81.2018.8.11.0010. REQUERENTE: VALDENICE CONCEICAO 

GOMES REQUERIDO: WELLYTON PAES DA CRUZ Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO o acordo 
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celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 

54 da Lei 9.099/95). P. I. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002537-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. A. (REQUERENTE)

SILVANA PACHECO LEAL (ADVOGADO(A))

ELIZABETE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002537-12.2018.8.11.0010. REQUERENTE: RUAN BARBOSA DE 

ALMEIDA, ELIZABETE BARBOSA DA SILVA REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação 

indenizatória em que a parte reclamante, representada por sua genitora, 

afirma recusa do plano de saúde em lhe garantir o tratamento de saúde 

adequado, o que lhe trouxe prejuízos materiais e extrapatrimoniais 

indenizáveis. Destarte, o caso em questão envolve interesses de um 

menor de idade, incapaz, portanto, sem legitimidade para demandar no 

Juizado Especial, conforme prescreve o art. 8º, caput, da Lei 9.099/95. 

Assim, sem maiores delongas, JULGO EXTINTA a ação, com fulcro no art. 

51, IV, da Lei 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Publique-se. Intimem-se. 

Oportunamente, arquive-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000081-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VIEIRA CAVALCANTE (EXEQUENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000081-89.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: MARIA VIEIRA CAVALCANTE 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. I. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do 

CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, 

intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento de depósito 

judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de dois dias. III. 

Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000223-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDINHO RIBEIRO REINALDO (EXEQUENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000223-93.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: EDINHO RIBEIRO REINALDO 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. I. Considerando que a obrigação foi 

integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que 

dispõe o inc. II do art. 924 do CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 

68-CNJ., de 03 de maio de 2018, intime-se a parte contrária sobre o pedido 

de levantamento de depósito judicial, a fim de que, caso queira, 

manifeste-se no prazo de dois dias. III. Não apresentada impugnação ou 

recurso, autorizo que a parte postulante proceda ao levantamento dos 

valores vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará 

Judicial. IV. O alvará será expedido em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. V. 

Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. VI. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. VII. Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, 

ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000222-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

CRISTIELI SANTOS SEBASTIAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000222-11.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: CRISTIELI SANTOS SEBASTIAO 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. I. Considerando que a obrigação foi 

integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que 

dispõe o inc. II do art. 924 do CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 

68-CNJ., de 03 de maio de 2018, intime-se a parte contrária sobre o pedido 

de levantamento de depósito judicial, a fim de que, caso queira, 

manifeste-se no prazo de dois dias. III. Não apresentada impugnação ou 

recurso, autorizo que a parte postulante proceda ao levantamento dos 

valores vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará 

Judicial. IV. O alvará será expedido em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. V. 

Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. VI. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. VII. Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, 

ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000656-34.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO BERNARDES DE SOUZA (EXEQUENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000656-34.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: VALDIVINO BERNARDES DE 

SOUZA EXECUTADO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, 

etc. I. Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do 

CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, 

intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento de depósito 

judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de dois dias. III. 

Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 
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expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 66004 Nr: 3051-94.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Aparecido Correia Gonzaga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Jezyka Andrea Tonhon 

Carrasco, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roney Sandro Cunha - 

OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos etc.

Proceda-se ao recadastramento do feito junto ao Sistema Apolo e 

Distribuidor como cumprimento de sentença.

Na forma do artigo 513 §2º, 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 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juí¬zo, devendo comprovar o prévio recolhimento das 

taxas previstas no art.2º, inc.XI, da Lei Estadual 14.838/12, calculadas por 

cada diligência a ser efetuada.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art.517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66004 Nr: 3051-94.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Aparecido Correia Gonzaga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Jezyka Andrea Tonhon 

Carrasco, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roney Sandro Cunha - 

OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/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$ 

609,08 (Seiscentos e Nove Reais e Oito 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$195,68 (Cento e Noventa e Cinco Reais e Sessenta e 

Oito Centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, 

clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). Clicar no tipo 

de receita (custas) preencher o valor e o mesmo procedimento com a taxa 

e mandar gerar guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103185 Nr: 8367-83.2017.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Martin Paes de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora acerca do mandado e certidão de 

ref. 37, requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60240 Nr: 2822-71.2013.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Manoel Cardozo Azoia

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Augusto Calderaro 

Dias - OAB:3549/MT, Larissa Fernanda Dias Azoia - OAB:16.273/MT

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

OAB:MT/3.056

 Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso, procedo nesta 

oportunidade, a intimação da requerida para manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88656 Nr: 1023-51.2017.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandyr Barros de Carvalho Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte parte autora acerca do mandado e certidão 

de ref. 70, para manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66004 Nr: 3051-94.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Aparecido Correia Gonzaga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Jezyka Andrea Tonhon 

Carrasco, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roney Sandro Cunha - 

OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/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$ 

609,08 (Seiscentos e Nove Reais e Oito 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$195,68 (Cento e Noventa e Cinco Reais e Sessenta e 

Oito Centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, 

clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). Clicar no tipo 

de receita (custas) preencher o valor e o mesmo procedimento com a taxa 
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e mandar gerar guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66004 Nr: 3051-94.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Aparecido Correia Gonzaga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Jezyka Andrea Tonhon 

Carrasco, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roney Sandro Cunha - 

OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/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$ 

609,08 (Seiscentos e Nove Reais e Oito 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$195,68 (Cento e Noventa e Cinco Reais e Sessenta e 

Oito Centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, 

clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). Clicar no tipo 

de receita (custas) preencher o valor e o mesmo procedimento com a taxa 

e mandar gerar guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55445 Nr: 1653-83.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Aparecido Guideli, Maria Ivone Guideli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Flávio Marins - 

OAB:20055/PR

 Certifico e dou fé, que o executado devidamente intimado, ( DJE nº 10286, 

de 03/07/2018 e publicado no dia 04/07/2018), não efetuou o pagamento 

voluntário da obrigação, e nem mesmo impugnou a presente execução de 

sentença, deixando trancorrer o prazo para fazê-lo. Ante o exposto, 

impulsiono os presentes autos ao DJE, para intinmação da parte autora 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 97574 Nr: 5428-33.2017.811.0018

 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: DAC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. MARA FIGUEIREDO DE SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para que proceda o recolhimento de diligência do (a) 

oficial (a) de justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 27329 Nr: 5312-76.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Hélio Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Luiz de Oliveira, Luiz Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:9821-A

 Intimar a parte autora para que proceda o recolhimento de diligência do (a) 

oficial (a) de justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37321 Nr: 1489-89.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: João Francisco Felix da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582-Procura

 Proceder a intimção da parte autora acerca das informações da Conta 

Única, de fls. 182, para manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 19235 Nr: 1697-15.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bioflora Planejamento Florestal Ltda-ME., Crea 

Márcia Ferreira de Souza, Walfriedman Fernandes de Jesus

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

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crea Márcia Ferreira de 

Souza - OAB:19291, Eduardo Mahon - OAB:6363/MT, Emilene Souza 

Borges - OAB:3203/TO

 Intimar o patrono do autor, para retirar em cartório a Carta Precatória para 

cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41492 Nr: 1931-21.2011.811.0018

 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: Isaura Sanches de Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

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

OAB:MT/3.056

 Intimar o patrono da parte requerida acerca da Juntada de Petição da 

empresa Real Brasil de folhas 936/939, para querendo, manifestar-se no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106691 Nr: 1501-25.2018.811.0018

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Amarante de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Corral Morales - 

OAB:7.641-B, Ricardo Basso - OAB:12739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE JUARA

 Rua Anita Garibaldi, Nº 94W

 Bairro: Jardim Boa Vista

 Cidade: Juara-MT Cep:78575000

 Fone: (66) 3556-1496

 CERTIDÃO DE AGRAVO

CERTIFICO a requerimento de parte interessada, que revendo os livros de 

registro feitos deste Cartório Cível, constatei que fora Distribuída em 

23/02/2018 às 14:08 Horas para Primeira Vara da comarca de Juara com o 
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Número: 1501-25.2018.811.0018, Código 106691, Tipo de Ação: 

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO, Requerido(a): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, Requerente: Zilda 

Amarante de Souza Silva.

 Certifico, que em decisão proferida na data de 26/09/2018, foi indeferido o 

pedido de justiça gratuita, devendo a autora providenciar o recolhimento 

das custas judiciais readequando o valor da causa ao bem da vida 

almejado com essa demanda anulatória no prazo de 15 (quinze) dias, ou 

requerer o seu parcelamento, nos termos da CNGC/MT.

Certifico por fim, a presente decisão foi disponibilizada no DJE nº 10348, 

de 28/09/2018 e publicado no dia 01/10/2018, onde constam como 

patronos habilitados para receberem intimações: Evandro Corral Morales - 

OAB:7.641-B, Ricardo Basso - OAB:12739, representando o polo ativo.

O referido é verdade e dou fé. Dada e passada nesta cidade de Juara, 

aos 17 de outubro de 2018. E, eu Elaine Cristina Gazetta Alves, 

Escrivão(ã) Judicial desta comarca que digitei e assino.

 Elaine Cristina Gazetta Alves

 Escrivão(ã) Judicial

 Válido somente com o selo de Autenticidade

 Impresso em 17/10/2018 às 15:54 Horas Página:1/1

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73495 Nr: 2904-34.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Silva Souza, Rosa Maria Alves Gouveia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora acerca das informações acostadas 

de ref. 54, para manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 101694 Nr: 7620-36.2017.811.0018

 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: Rogério Bueno da Silva, Carlos Alberto Bogus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo Muchalak- Rep. Eunice 

Sofia Muchalak Bogus, Espólio de Angelina Sguario Muchalak- Rep. Eunice 

Sofia Muchalak Bogus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Bueno da Silva - 

OAB:25.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para manifestar acerca da contestação 

apresentada de ref. 26/27, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 68789 Nr: 687-18.2015.811.0018

 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: Rosa Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos etc.Ante o pedido retro, INDEFIRO a suspensão do passaporte e 

suspensão da Carteia Nacional de Habilitação, bem como Bloqueio dos 

Cartões de Créditos vigentes em nomes dos executados, eis que a medida 

coercitiva consistente em suspender e bloquear, até o pagamento da 

dívida, além de envolver direitos e garantias fundamentais, deixa de 

observar o princípio da menor onerosidade e não prestaria a alcançar a 

quitação da dívida.Nesse sentido, entende o E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso:RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU 

PEDIDOS DE APREENSÃO DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E 

CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO AGRAVADO ATÉ O 

PAGAMENTO DA DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA 

DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR - ART. 5, XV, DA 

CF/88 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

tomada de medida coercitiva de restrição do direito de locomoção é 

incompatível com a natureza da obrigação de pagar. No caso em exame, 

apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais 

de satisfação do crédito, não se verifica que o Agravado esteja ocultado 

eventual patrimônio e sim que, aparentemente, não possui bens para 

saldar a dívida executada. O pedido de apreensão do passaporte, 

suspensão da CNH e cancelamento dos cartões de crédito do executado, 

se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência 

patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, 

desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar 

mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém 

possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio. A previsão do art. 

139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a aplicação 

de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem 

judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no 

ar t .  5º ,  XV,  da CF/88.  (  Agravo de Inst rumento, 

1012041-09.2017.8.11.0000, Relator: Des (a). SEBASTIAO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVAD

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000122-32.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERALBA SOUZA RAMOS DE LIMA (EXECUTADO)

ANTONIO FRANCISCO DE LIMA (EXECUTADO)

VANDERLEI CARLOS DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000122-32.2018.8.11.0018. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: VERALBA SOUZA RAMOS DE LIMA, 

VANDERLEI CARLOS DE LIMA, ANTONIO FRANCISCO DE LIMA SENTENÇA 

Trata-se de ação de execução proposta por BANCO BRADESCO S.A., em 

face de VERALBA DE SOUZA RAMOS DE LIMA e OUTROS, qualificados 

nos autos em epígrafe. Determinada a citação, a parte exequente informa 

que as partes entabularam acordo, pugnando pela suspensão da 

execução (ID: 12836614). Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É o sucinto relatório. As partes são legítimas e possuem 

interesse de agir, na medida em que a intervenção judicial que pretendem 

consiste em formalidade necessária à legitimação e eficácia do pactuado, 

inclusive perante terceiros. Ademais, estando elas bem representadas e 

cuidando-se de direitos plenamente disponíveis, razão não há para deixar 

de homologar o acordo firmado entre as partes. No caso entendo ser 

hipótese de extinção do feito, já que as partes assinaram instrumento de 

compromisso de acordo, sendo que eventual inadimplemento a parte 

poderá requerer a execução do acordo ora homologado. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, HOMOLOGO o acordo de vontades apresentado no ID: 

12836614, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas 

cláusulas passam a fazer parte integrante da presente sentença, EM 

CONSEQUÊNCIA JULGO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias. Custas processuais e honorários advocatícios 

pela parte executada conforme termo de acordo. P.R.I.C. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000122-32.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERALBA SOUZA RAMOS DE LIMA (EXECUTADO)

ANTONIO FRANCISCO DE LIMA (EXECUTADO)
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VANDERLEI CARLOS DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000122-32.2018.8.11.0018. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: VERALBA SOUZA RAMOS DE LIMA, 

VANDERLEI CARLOS DE LIMA, ANTONIO FRANCISCO DE LIMA SENTENÇA 

Trata-se de ação de execução proposta por BANCO BRADESCO S.A., em 

face de VERALBA DE SOUZA RAMOS DE LIMA e OUTROS, qualificados 

nos autos em epígrafe. Determinada a citação, a parte exequente informa 

que as partes entabularam acordo, pugnando pela suspensão da 

execução (ID: 12836614). Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É o sucinto relatório. As partes são legítimas e possuem 

interesse de agir, na medida em que a intervenção judicial que pretendem 

consiste em formalidade necessária à legitimação e eficácia do pactuado, 

inclusive perante terceiros. Ademais, estando elas bem representadas e 

cuidando-se de direitos plenamente disponíveis, razão não há para deixar 

de homologar o acordo firmado entre as partes. No caso entendo ser 

hipótese de extinção do feito, já que as partes assinaram instrumento de 

compromisso de acordo, sendo que eventual inadimplemento a parte 

poderá requerer a execução do acordo ora homologado. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, HOMOLOGO o acordo de vontades apresentado no ID: 

12836614, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas 

cláusulas passam a fazer parte integrante da presente sentença, EM 

CONSEQUÊNCIA JULGO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias. Custas processuais e honorários advocatícios 

pela parte executada conforme termo de acordo. P.R.I.C. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000184-72.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO NUNES BEZERRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA INTIMAÇÃO Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste 

no presente feito tendo em vista o decurso do prazo sem que a parte 

requerida devidamente citado apresentasse qualquer manifestação. Juara 

MT 18 de outubro de 2018. Sueli Aparecida Mileski - Gestora

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000191-64.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA VANALI LOURENCO (AUTOR(A))

ELIANE FUHR (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DA SILVA LOURENCO OAB - 941.652.111-68 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA INTIMAÇÃO Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste 

no presente feito tendo em vista a juntada de contestação pela parte 

requerida. Juara MT 18 de outubro de 2018. Sueli Aparecida Mileski - 

Gestora

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000169-06.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BORGES (AUTOR(A))

MARCIA DE CAMPOS LUNA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA INTIMAÇÃO Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste 

no presente feito tendo em vista a juntada de contestação pela parte 

requerida. Juara MT 18 de outubro de 2018. Sueli Aparecida Mileski - 

Gestora

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000130-09.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI (ADVOGADO(A))

MARIA FRANCISCA DOMINGOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA INTIMAÇÃO Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste 

no presente feito tendo em vista o decurso do prazo sem que a parte 

requerida devidamente citado apresentasse qualquer manifestação. Juara 

18 de outubro de 2018. Sueli Aparecida Mileski - Gestora

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000135-31.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA CARDOZO AZOIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000135-31.2018.8.11.0018. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT EXECUTADO: PATRICIA 

CARDOZO AZOIA S E N T E N Ç A Trata-se de “Ação de Execução por 

Título Extrajudicial” movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI 

UNIVALES – MT/RO, em face de PATRICIA CARDOZO AZOIA,, 

qualificados nos autos. No ID: 12511710 este Juízo determinou que a parte 

exequente emendasse a inicial, para anexar os comprovantes de 

pagamento das custas processuais ou comprovar a hipossuficiência para 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob pena de indeferimento 

da inicial. Intimado, o exequente protocolizou termo de acordo (ID: 

12619347) e, em ID: 12667063 requereu o cancelamento da distribuição da 

presente ação. Vieram os autos conclusos. Fundamento e decido. 

Inicialmente, constato que a parte requerente deixou de cumprir a 

determinação de ID: 12511710, não providenciando o recolhimento das 

custas, e, consequentemente, deve ser indeferida a petição inicial. Deste 

sentir é a jurisprudência abalizada do E. STJ, conforme acórdão relatado 

pelo Min. Fernando Gonçalves, ao discorrer que “não supridas, consoante 

determinação judicial, omissões apresentadas pela petição inicial, correta 

a extinção do processo”. Deveras, tem-se que a ilegalidade reside no 

indeferimento da inicial sem prévia oportunidade de emenda ou 

complementação à parte requerente, contudo, havendo este ato 

processual e, não tendo esta se desincumbido deste ínterim, crível o 

indeferimento da exordial. Conforme preceitua o artigo 321, parágrafo 

único do NCPC, “se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial”. Como observa Moacir Amaral, de tal modo, “proporciona a 

lei oportunidade ao autor para emendar ou completar a petição inicial, a 

qual, findo o prazo aludido, voltará ao juiz para de novo examiná-la e 

dar-lhe despacho adequado, de deferimento ou indeferimento. Se o autor 

não cumprir a diligência que lhe fora ordenada – o juiz indeferirá a petição 

inicial”. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 2º Vol., Saraiva 18ª 

edição, 1997, pág. 1.390). Vê-se, portanto, que alternativa não resta 

senão extinguir a causa sem resolução do mérito, eis que mesmo após 

intimado para pagar as custas processuais, a parte insiste em descumprir 

a ordem. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, indefiro a petição inicial nos 

termos do parágrafo único do artigo 321 do NCPC e por consequência 

julgo extinta a presente ação sem resolução de mérito, com suporte no 

artigo 485, I, do NCPC. Sem custas, transitada em julgada, arquive-se com 

as devidas anotações e baixas no relatório. P.R.I.C. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000135-31.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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PATRICIA CARDOZO AZOIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000135-31.2018.8.11.0018. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT EXECUTADO: PATRICIA 

CARDOZO AZOIA S E N T E N Ç A Trata-se de “Ação de Execução por 

Título Extrajudicial” movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI 

UNIVALES – MT/RO, em face de PATRICIA CARDOZO AZOIA,, 

qualificados nos autos. No ID: 12511710 este Juízo determinou que a parte 

exequente emendasse a inicial, para anexar os comprovantes de 

pagamento das custas processuais ou comprovar a hipossuficiência para 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob pena de indeferimento 

da inicial. Intimado, o exequente protocolizou termo de acordo (ID: 

12619347) e, em ID: 12667063 requereu o cancelamento da distribuição da 

presente ação. Vieram os autos conclusos. Fundamento e decido. 

Inicialmente, constato que a parte requerente deixou de cumprir a 

determinação de ID: 12511710, não providenciando o recolhimento das 

custas, e, consequentemente, deve ser indeferida a petição inicial. Deste 

sentir é a jurisprudência abalizada do E. STJ, conforme acórdão relatado 

pelo Min. Fernando Gonçalves, ao discorrer que “não supridas, consoante 

determinação judicial, omissões apresentadas pela petição inicial, correta 

a extinção do processo”. Deveras, tem-se que a ilegalidade reside no 

indeferimento da inicial sem prévia oportunidade de emenda ou 

complementação à parte requerente, contudo, havendo este ato 

processual e, não tendo esta se desincumbido deste ínterim, crível o 

indeferimento da exordial. Conforme preceitua o artigo 321, parágrafo 

único do NCPC, “se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial”. Como observa Moacir Amaral, de tal modo, “proporciona a 

lei oportunidade ao autor para emendar ou completar a petição inicial, a 

qual, findo o prazo aludido, voltará ao juiz para de novo examiná-la e 

dar-lhe despacho adequado, de deferimento ou indeferimento. Se o autor 

não cumprir a diligência que lhe fora ordenada – o juiz indeferirá a petição 

inicial”. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 2º Vol., Saraiva 18ª 

edição, 1997, pág. 1.390). Vê-se, portanto, que alternativa não resta 

senão extinguir a causa sem resolução do mérito, eis que mesmo após 

intimado para pagar as custas processuais, a parte insiste em descumprir 

a ordem. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, indefiro a petição inicial nos 

termos do parágrafo único do artigo 321 do NCPC e por consequência 

julgo extinta a presente ação sem resolução de mérito, com suporte no 

artigo 485, I, do NCPC. Sem custas, transitada em julgada, arquive-se com 

as devidas anotações e baixas no relatório. P.R.I.C. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93075 Nr: 3228-53.2017.811.0018

 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: Nelson dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem manifestação da 

Procuradoria do INSS nos autos. Intimar patrono da parte autora para 

requerer o que de direito nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55950 Nr: 2175-13.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zelia Mendes Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Intimar os patronos da parte requerida, para querendo, oferecer 

contrarrazões ao Recurso de Apelação fl.118/120, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 66451 Nr: 3350-71.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

ofício do INSS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 91035 Nr: 2194-43.2017.811.0018

 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: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Sokano, Cristiane Fernandes Sokano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Intimação das partes quanto a juntada de Agravo de Instrumento nos 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 39061 Nr: 3082-56.2010.811.0018

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Rossatti Mancoelho, Jonathan Cesar 

Medina Rossati, Espolio de Nidia Filomena Medina Rossati - rep. Aldenir 

Rossati Mancoelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Intimo as partes a retirar as cartas precatórias em cartório, para o devido 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63919 Nr: 1293-80.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jessica Todescatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Elizeu Gomes dos Santos - repres. 

Por Zenir Gomes de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos comprovantes de 

pagamento de autenticações de peças para formação da carta de 

adjudicação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40241 Nr: 695-34.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ronaldo Rodrigues da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Lima Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 
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OAB:MT/12.418, Rosemeri Mitsue Okazaki Takezara - OAB:7276-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 Intimar a patrona da parte executada para que se manifeste quanto a 

juntada do Auto de Penhora e Avaliação fl.160, prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75984 Nr: 220-05.2016.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Faria de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando do Nascimento Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN 

- OAB:19378A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão do presente feito. 

Intimar patrono da parte autora para que se manifeste no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção anômala.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56231 Nr: 2463-58.2012.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S-SIdBAL, RMG, JBP, JOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a certidão de fl.115, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 1024 Nr: 224-72.1998.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINÁRIA /MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticinio Condor Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Sergio Ferreira Mendes - 

OAB:8909, Max Magno Ferreira Mendes - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Intime-se a parte Exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção da ação sem resolução do 

mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso III, c.c. o § 1º, do CPC.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-76.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

JOSIAS GONCALVES DA SILVA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO RODRIGUES DA ROCHA (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do Autor para se manifestar em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010189-39.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

F K NEZU - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KRIEGER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001043-88.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON PINTOR - ME (REQUERENTE)

AMANDA ALBERTINI COLET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Promovo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias acerca do endereço atualizado 

do(a) promovido(a), sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001037-81.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET (ADVOGADO(A))

WILSON PINTOR - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRLENE ROSA MAXIMINO BORORO (REQUERIDO)

 

Promovo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias acerca do endereço atualizado 

do(a) promovido(a), sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001061-12.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOSELAINE SILVA DOS ANJOS (ADVOGADO(A))

KARINE DE GOIS CONRADI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

 

Promovo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias acerca do novo endereço do(a) 

promovido(a) ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTIOS LTDA, sob 

pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-59.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO (ADVOGADO(A))

G. CONRADI DOS SANTOS - ME (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAILDES DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Promovo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias acerca do novo endereço do(a) 

promovido(a), sob pena de arquivamento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 33994 Nr: 1566-35.2009.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Promovo a intimação do advogado da parte Exequente para, no prazo 

legal, manifestar da petição e documentos de fls. 192-195 dos autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 16348 Nr: 1992-86.2005.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino Gasparotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Santa Ana, Rui Francisco Pucci de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12.854/B

 Promovo a INTIMAÇÃO do advogado Christian Jacks Lino Gasparotto, 

OAB/MT 6349-B, para restituir os autos em secretaria no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 9153 Nr: 734-12.2003.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ernesto Gracia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Francisco Pucci de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12.854/B

 Promovo a INTIMAÇÃO do advogado Christian Jacks Lino Gasparotto, 

OAB/MT 6349-B, para restituir os autos em secretaria no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 15136 Nr: 803-73.2005.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Retificadora Juara Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marivone Pereira Schuck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Promovo a INTIMAÇÃO do advogado André Rodrigo Schneider, OAB/MT 

7824-B, para restituir os autos em secretaria no prazo de 05 (cinco) dias.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 102512 Nr: 8036-04.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudionor José dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDIONOR JOSÉ DOS ANJOS, Cpf: 

01503173100, Rg: 1818578-9, Filiação: Odete Fereira Campos e Nestor 

José dos Anjos, data de nascimento: 07/03/1986, brasileiro(a), natural de 

Juara-MT, convivente, vaqueiro/ pedreiro, Telefone (66) 9657-2234. 

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 07 de junho de 2017, por 

volta das 10h00, na residência localizada na Linha dos Barbosas, Km02, 

neste município e comarca de Juara-MT, o denunciado CLAUDINOR JOSÉ 

DOS ANJOS constrangeu Tatiele Silva da Cruz, mediante violência, a ter 

conjunção carnal, somente não consumando o delito por circunstâncias 

alheias à sua vontade, além de tê-la ameaçado de causar mal injusto e 

grave.

Despacho: Cód. 102512Vistos.Proceda-se à pesquisa no sistema do 

BNMP, a fim de verificar se o denunciado está preso no estado de Mato 

Grosso.Na hipótese de resposta negativa, 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), devendo constar no edital que, na resposta, poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, ofertar documentos 

e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de cinco, qualificando-se e requerendo sua intimação, 

quando necessário.Não sendo o acusado localizado, sem a necessidade 

de nova conclusão, abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar 

acerca da suspensão prevista no art. 366 do CPP.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 17 de outubro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 85365 Nr: 4861-36.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Aparecido Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS APARECIDO ALVES, Cpf: 

95868771168, Rg: 2872476-3, Filiação: Emilia Arruda Alves e Aide Alves, 

data de nascimento: 04/01/1973, brasileiro(a), natural de Ubiratã-PR, 

solteiro(a), serviços gerais/ catador de raiz, Telefone (66) 99969-6994. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 30 de 

setembro de 2016, no período noturno, na residência do casal, localizada 

nesta cidade e comarca de Juara-MT, o denunciado CARLOS APARECIDO 

ALVES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, 

valendo-se da relação íntima de afeto que possuía com a vítima, Solange 

de Oliveira Nascimento, sua exconvivente, agrediu-a fisicamente, bem 

como a ameaçou, com palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. Ressai 

dos autos que, na época dos fatos, vítima e denunciado conviviam em 

união estável há seis meses, entre términos e retomadas do 

relacionamento, que era conturbado.

Despacho: Vistos etc,Considerando que o denunciado está em local 

incerto e não sabido, determino sua citação 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. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 69772 Nr: 1176-55.2015.811.0018

 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): Florentino Barbosa de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FLORENTINO BARBOSA DE ABREU, Cpf: 

11123605149, Rg: 125832, Filiação: Raimunda Barbosa de Abreu e Pedro 

Barbosa de Abreu, data de nascimento: 07/11/1945, brasileiro(a), natural 

de Balsas-MA, solteiro(a), sorveteiro/ beneficiário do inss, Telefone 

9955-6028. 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, no dia 14 

de janeiro de 2015, por volta das 14h00, na Rua Sergipe, n° 561, centro, 

nesta Cidade e Comarca de Juara/MT, o denunciado FLORENTINO 

BARBOSA DE ABREU importunou a adolescente Katheryne Carassa, em 

local público, de modo ofensivo ao pudor.

Despacho: Vistos etc,Considerando que o denunciado está em local 

incerto e não sabido, determino sua citação 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.: 82986 Nr: 3488-67.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises Fernandes França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MOISES FERNANDES FRANÇA, Cpf: 

03519842165, Rg: 1945141, Filiação: Maria Juscelina Fernandes França e 

João França, data de nascimento: 08/04/1989, brasileiro(a), natural de 

Juara-MT, solteiro(a), servente de pedreiro, Telefone 909691-0715. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos inclusos autos de Termo Circunstanciado 

que no dia 24 de abril de 2016, por volta das 13h40, no Bairro Santa Clara, 

nesta cidade de Juara/MT, o denunciado MOISES FERNANDES FRANÇA 

praticou abuso e maus tratos à animal doméstico.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 709227 Nr: 4039-47.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Ferreira Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Certifico que devidamente intimado por DJE, o advogado do réu (apelante) 

deixou de apresentar as razões do recurso no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 68327 Nr: 472-42.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Queiroz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Intimar o novo patrono constituído pelo réu (apelante), para, no prazo 

legal, apresentar as razões do recurso de apelação interposto.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 86715 Nr: 77-79.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonath Pereira Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JONATH PEREIRA MACHADO, Cpf: 

02196621188, Rg: 1907674-6, Filiação: Maria Regina Machado e Adjari 

Francisco Pereira, data de nascimento: 02/04/1986, brasileiro(a), natural 

de Castanheira-MT, convivente, pintor, Telefone 6699229-4957. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 23 de junho de 2016, por volta das 10h30min, na 

Av. Rio Arinos, próximo ao Banco do Brasil, no centro, nesta cidade e 

Comarca de Juara-MT, o imputado Jonath Pereira Machado, dirigiu veículo 

automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou 

habilitação, gerando perigo de dano, conforme boletim de ocorrência de 

fls. 20/22

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 
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art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 96948 Nr: 5103-58.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Ribeiro Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO RIBEIRO GOMES, Cpf: 

01262495121, Rg: 19004666-9, Filiação: Adão Ribeiro Gomes e de Cenira 

Ribeiro da Silva, data de nascimento: 10/04/1986, brasileiro(a), natural de 

Alto Piquiri-PR, convivente, braçal/industrial, Telefone 3556-2031. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 07 de 

dezembro de 2016, por volta das 19h00, na residência localizada na Rua 

Amazonas, nº 734, Bairro Jardim Portal das Flores, nesta cidade e 

comarca de Juara-MT, o denunciado MARCELO RIBEIRO GOMES, ciente da 

ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, Valendo-se da relação 

íntima de afeto que possui com a vítima, Saara Figueredo Gomes, sua 

esposa, agrediu-a fisicamente.

Despacho: Vistos etc,Determino o desentranhamento da petição de ref. 

27, tendo em vista que não guarda qualquer relação com os presentes 

autos.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. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 76697 Nr: 571-75.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Paludo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEDRO PALUDO, Cpf: 86283405134, Rg: 

10251901, Filiação: Nestor Paludo e Eliza Gonçalves da Cruz, data de 

nascimento: 19/06/1978, solteiro(a), pintor, Telefone 9910-5632. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso inquérito Policial que, no dia 21 de 

dezembro de 2015, por volta das 16h00min, na residência localizada na 

Rua Sergio Buarque de Holanda, n. 509-W, Bairro Boa Vista, nesta cidade 

e Comarca de Juara-MT, o denunciado Pedro Paludo, ciente da ilicitude e 

reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, com palavras, de causar mal 

injusto e grave à sua companheira Celita Custódio da Silva.

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. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 71819 Nr: 2131-86.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Antonio da Silva, Antonio Carlos 

Barbosa, Manoel Siqueira, Edmilson Rosa e Silva, Volnei Siqueira Pinto, 

João Zildo Oliveira 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): ANTONIO CARLOS BARBOSA, Rg: 

981221, Filiação: Maria Luzia Carlos Barbosa e Hamilton Edmundo de 

Morais, data de nascimento: 09/03/1955, brasileiro(a), natural de Chapada 

dos Guimaraes-MT, convivente, serviços gerais, atualmente em local 

incerto e não sabido MANOEL SIQUEIRA, Rg: 2411311, Filiação: Maria Jose 

Siqueira e Antonio Cardoso, data de nascimento: 03/06/1959, brasileiro(a), 

natural de Manaus-AM, convivente, serviços gerais, Telefone 8482-7652 e 

atualmente em local incerto e não sabido VOLNEI SIQUEIRA PINTO, Rg: 

15817488, Filiação: Wanderlei Siqueira Pinto, data de nascimento: 

17/11/1961, brasileiro(a), natural de Marilia-SP, solteiro(a), serviços gerais, 

Telefone 9205-7366. 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: Fato 01- Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, 

que em data não especificada do ano de 2011, na Fazenda Nossa 

Senhora Aparecida, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o imputado 

CELSO ANTONIO DA SILVA, vulgo “Celsão”, forneceu arma de fogo de 

uso permitido aos demais denunciados, sem autorização e em desacordo 

com determinação legal e regulamentar. Fato 02- Consta, ainda, que nas 

mesmas circunstâncias acima dispostas e na data de 28 de julho de 2011, 

os imputados ANTÔNIO CARLOS BARBOSA, MANOEL SIQUEIRA, 

EDMILSON ROSA E SILVA, VOLNEI SIQUEIRA PINTO e JOÃO ZILDO 

OLIVEIRA DE SOUZA receberam do denunciado CELSO e tinham em 

depósito, arma de fogo de uso permitido sem autorização legal e em 

desacordo com determinação legal e regulamentar. Fato 03- Consta, ainda, 

que nas mesmas cirrcunstâncias acima dispostas, os imputados ANTÔNIO 

CARLOS BARBOSA, MANOEL SIQUEIRA, EDMILSON ROSA E SILVA, 

VOLNEI SIQUEIRA PINTO e JOÃO ZILDO OLIVEIRA DE SOUZA produziam e 

recarregava munição, sem autorização legal.

Despacho: Vistos etc,Aguarde-se a resposta do Ofício encaminhado a 
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SEJUDH (ref. 62).Caso seja constatado que os acusados Antônio Carlos 

Barbosa e Volney Siqueira Pintoão não estão presos no Estado de Mato 

Grosso, determino a citação por edital.Quanto ao denunciado Manoel 

Siqueira, determino que seja oficiada à Sejudh para informar se o acusado 

está preso em algum estabelecimento penal do estado.Em caso negativo, 

cite-o por edital.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. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 74256 Nr: 3300-11.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson Rolin 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): CLEBERSON ROLIN DOS SANTOS, Cpf: 

04252747139, Rg: 22986430, Filiação: Aparecida Rolim dos Santos e José 

Carlos dos Santos, data de nascimento: 12/07/1990, natural de 

Castanheira-MT, solteiro(a), aux. de produção/aux. de serviços gerais, 

Telefone (66) 9713-9408. 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 Inquérito Policial que, no dia 08 de julho de 

2015, em horário não informado, na residência localizada na Rua Cuba, 

s/n, Bairro Jardim América, nesta cidade, o denunciado Cleberson Rolin 

dos Santos, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, 

valendo-se da relação íntima de afeto que possui com a vítima, Andreza 

Kelly Schmidt, com sua ex-convivente, agrediu-a fisicamente, bem como a 

ameaçou, com palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

Despacho: Vistos em correição.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. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 80891 Nr: 2391-32.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Morimã

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGUINALDO MORIMÃ, Cpf: 01061409147, 

Rg: 1768479-0, Filiação: Nicolau Morimã Neto e de Ines Crixi, data de 

nascimento: 23/05/1986, brasileiro(a), natural de Juara-MT, convivente, 

repositor de mercadorias, Telefone (66)9 9610-9161. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, que, no 

dia 04 de maio de 2016, por volta de 21h30, na Rodovia do Vale, 

proximidades do km15, nesta cidade e comarca de Juara-MT, o 

denunciado, AGUINALDO MORIMÃ, vulgo “Lame”, ciente da ilicitude e 

reprovabilidade de sua conduta, mantinha sob guarda no interior de seu 

veículo, armas de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e 

em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Despacho: Vistos.Em atendimento ao Ofício Circular nº 

01/2018/GAB/J-Aux., passo à reanálise da necessidade de manutenção 

dos armamentos em depósitos judiciais.O artigo 25 da Lei 10826/03 aduz 

que as armas de fogos apreendidas serão encaminhadas ao exército 

quando não mais interessarem à persecução penal. Vejamos:“Art. 25.As 

armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e sua 

juntada aos autos, quando não mais interessarem à persecução penal 

serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para destruição ou doação 

aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do 

regulamento desta Lei”.Compulsando os autos, verifico que a(s) arma(s) 

apreendida(s) não se faz(em) mais necessária(s) para o deslinde da 

causa, visto que até o momento as partes não manifestaram eventual 

interesse ou não é possível reavê-las por falta de comprovação da 

propriedade ou, ainda, por ser produto de crime.Sendo assim, determino o 

encaminhamento da(s) arma(s) apreendida(s) ao exército, nos termos do 

artigo 25 da Lei nº 10826/03 e da Resolução nº 134/2011-CNJ, ou, em 

caso de terceiro de boa-fé, promova a restituição, conforme preceitua o 

art. 119.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Juara-MT, 

31 de janeiro de 2018.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz 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, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 17 de outubro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 96260 Nr: 4723-35.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Hileshain Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEANDRO HILESHAIN RAMOS, Cpf: 

06255506177, Rg: 30161827, Filiação: Renilda Hileshan Ramos e Jaime 

Ramos, data de nascimento: 20/11/1997, brasileiro(a), natural de 

Tabaporã-MT, convivente, estudante/ serviços gerais, Telefone (66) 

9610-0649. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso inquérito policial que no dia 22 de 

janeiro de 2017, por volta das 03h00, na residência localizada na Rua 

Luiza Dalpiaz, n° 209, Bairro Parque Kennedy neste Município de Juara/MT, 

o acusado LEANDRO HILESHAIN RAMOS ofendeu a integridade corporal 

de sua companheira Carolina de Jesus da Silva.

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. 
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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. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 68117 Nr: 355-51.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michael Willyan Pieretti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MICHAEL WILLYAN PIERETTI, Cpf: 

04890921109, Rg: 2296249-2, Filiação: Aparecida de Lourdes Pieretti e 

Celio Pieretti, data de nascimento: 02/02/1994, brasileiro(a), natural de 

Sinop-MT, solteiro(a), oficce-boy/estoquista, Telefone (66) 99680-2022. 

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, CONDENO o réu Michael Willyan Pieretti, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 16, IV, 

da lei 10.826/03.Passo a graduar a pena. A pena para o delito em tela, 

previsto no art. 16, IV, da Lei nº. 10.826/2003, é de 03 (três) a 06 (seis) 

anos de reclusão.A culpabilidade que se recai na conduta é normal à 

espécie. Quando aos antecedentes, percebo que o réu é reincidente, 

circunstância que será valorada na segunda fase da dosimetria da pena. 

A conduta social não pode ser considerada, uma vez que não foram 

colhidos depoimentos neste sentido. Quanto à personalidade do agente 

não há como emitir um pronunciamento, porquanto não há laudo de 

profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os 

motivos do delito são próprios do tipo violado. As circunstâncias e as 

consequências do delito são próprias dos tipos. Por fim, não há 

comportamento imputável à vítima.À vista dessas circunstâncias 

analisadas individualmente é que fixo a pena-base para o delito de posse 

ilegal de arma de fogo com numeração raspada, em 3 (três) anos de 

reclusão.Inexistem circunstancias atenuantes. O réu é reincidente, razão 

pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), totalizando 03 (três) anos e 06 

(seis) meses de reclusão, além de 50 (cinquenta) dias-multa, (1/30 do 

salário mínimo). Diante da inexistência da causa de diminuição e aumento 

de pena, torno definitiva a pena em 3 (três) anos e 6 (seis) 

meses.Condeno, portanto, o réu Michael Willyan Pieretti a pena de 3 (três) 

anos e 6 (seis) mês de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime 

inicial semiaberto, considerando a reincidência do condenado. Ainda, 

diante da reincidência específica do réu (art. 44, § 3º, do CP) não cabe a 

conversão da pena em restritiva de direitos, tampouco a sua suspensão 

(art. 77, inciso I).Custas pelo denunciado (artigo 804 do CPP).Com o 

trânsito em julgado, proceda a secretaria à expedição das comunicações 

de estilo para os órgãos oficiais, inclusive Justiça Eleitoral. Expeça-se guia 

de execução penal e o que mais for necessário.Notifique-se o Ministério 

Público e a Defensoria Pública do conteúdo desta sentença.Permito ao réu 

recorrer da presente sentença em liberdade, por não estarem presentes 

os requisitos da prisão preventiva, máxime pelo fato do réu ter respondido 

o processo em liberdade.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Após 

arquivem-se com as baixas devidas.

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, Gabriel Ribeiro dos 

Santos, digitei.

Juara, 05 de setembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001476-08.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. C. D. S. (AUTOR(A))

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERREIRA DA COSTA OAB - 550.900.951-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

Certifico que a Contestação foi apresentada dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001412-61.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. I. C. C. C. (AUTOR(A))

E. G. D. S. R. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. S. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001412-61.2018.8.11.0025 

AUTOR(A): MARIA IVONETE CARDOSO CRUZ CARREIRO RÉU: ADANES 

CANDIDO DE SOUZA VISTOS. Cuida-se de cumprimento de sentença 

proposto por Ruan Carlos Carreiro Candido de Souza, neste ato 

devidamente representado por sua avó-materna, Maria Ivonete Cardoso 

Cruz Carreiro, em face de Adanes Candido de Souza, objetando a 

execução das três ultimas prestações alimentícias fixadas em acordo 

firmado entre as partes, perante o CEJUSC desta Comarca. Da análise aos 

autos, em que pese o autor ter apresentado o termo de guarda expedido, 

não juntou aos autos cópia da sentença homologatória do acordo em que 

foram fixados os alimentos que se pretende executar. Portanto, a fim de 

propiciar o prosseguimento do feito, intime-se o autor para promover a 

devida regularização, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Cumprida a determinação anterior, cite-se o executado para 

que, em 3 (três) dias, pague o débito alimentar, referente os três últimos 

meses, justifique sua impossibilidade de fazê-lo ou comprove que já tenha 

efetuado o pagamento, sob pena de prisão civil até a integral quitação do 

débito, ou por até três meses, conforme disposto no artigo 528, §3º, do 

NCPC, podendo o Sr. Oficial de Justiça proceder nos termos do §2º do 

artigo 212 do CPC. No ato citatório deverão constar todas as advertências 

legais. Caso o devedor não promova o pagamento do débito, defiro, desde 

já, remessa aos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA de certidão 

comprobatória da dívida objeto do presente processo. Dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público. Defiro o benefício da justiça gratuita na medida 

em que o requerente está assistido por advogado dativo, demonstrando 

ser pobre na acepção jurídica do termo, não dispondo, assim, de meios 

para arcar com as despesas do processo sem se privar dos recursos 

indispensáveis à sua manutenção. Processe-se em segredo de justiça 

conforme recomenda o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juína/MT, 

14 de setembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001432-86.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA (ADVOGADO(A))

GILMAR DA CRUZ E SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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Intimar o autor para manifestar acerca da petição juntada pela Fazenda 

Pública Estadual na id. 11297540, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000620-44.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NOROESTE LOCACAO E REVENDA DE VEICULOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

HILONES NEPOMUCENO (ADVOGADO(A))

ROBSON TEIXEIRA PACHECO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO LUIS DA SILVA (ADVOGADO(A))

PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA (ADVOGADO(A))

FLAVIO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Autos n.: 1000620-44.2017.8.11.0025 Embargante: Noroeste 

Locação e Revenda de Veículos Ltda. – ME Embargado: Flávio José da 

Silva Vistos, etc. Trata-se de embargos à execução manejados por 

Noroeste Locação e Revenda de Veículos Ltda. – ME, em face da 

pretensão executória verbalizada pelo embargado/credor na ação em 

apenso, porque, segundo a executada, o título que aparelha a pretensão é 

inexigível, já que se trata de cheque pré-datado, ou seja, promessa de 

pagamento futura, que, ademais, possuiria vício em sua constituição, uma 

vez que emitido para ser descontado no dia 11/02/2017, mas que foi 

apresentado para pagamento no dia anterior, o que revelaria a má-fé do 

credor, que, descumprindo o avençado entre as partes, teria pretendido 

receber antes do vencimento a dívida exequenda. Aduz a embargante que 

a cártula teve origem em contrato de venda de veículo automotor (Toyota 

Corolla Altis, 2.0, 2011/2012, chassis 9BRBD48E3C2533319, cor prata), 

pelo preço certo e ajustado de R$ 50.000,00, tendo a executada dado um 

sinal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à vista, e parcelado o restante em 

02 (duas) prestações, discriminadas da seguinte forma: cheque de 

R$10.000,00 (dez mil reais), nº 002598 para 22/11/2016 e, cheque de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) nº 002599 da conta 17877-2, Banco Bradesco 

para o dia 11/02/2017 Paga a entrada e o primeiro cheque, na data de 

vencimento da segunda cártula, aliás, um dia antes dela vencer, o 

embargado teria apresentado o cheque para pagamento, descumprindo o 

compromisso firmado e gerando o desfazimento da avença. Afirma que o 

título seria, então, inexigível porque apresentado antes do vencimento, 

justificando a invocação da exceção de contrato não cumprido. 

Impugnando os embargos, o credor/embargado afirma ser inepta a petição 

inicial, porque apesar de afirmar existir excesso de execução, não cuidou 

a devedora de demonstrar qual seria o valor devido, em seu entender; no 

mérito assinala que o cheque foi sustado pela devedora (contra ordem de 

pagamento), somente 2 dias após o vencimento da obrigação e quando 

inexistia saldo bancário para pagamento da cártula, sendo escancarada 

má-fé a alegação de que a sustação se deu por desacordo comercial pela 

apresentação do cheque antes do vencimento. Instadas as partes a 

apresentarem, de modo justificado, as provas que pretendiam produzir, a 

embargante se limitou a apresentar rol de testemunhas, sem explicitar o 

que buscava provar com tal prova, ao passo que o embargado requereu o 

julgamento da lide conforme estado do processo. É o que cabia relatar. 

FUNDAMENTO e DECIDO Compulsando os autos, verifica-se que a matéria 

suscitada nos embargos é meramente de direito, não havendo porque 

dilatar a instrução processual, mormente porque as questões fáticas já se 

acham estampadas robustamente pela prova documental acostada aos 

autos, não havendo justificativa alguma para se realizar audiência de 

instrução a fim de auscultar testemunhas sobre fatos que estão 

estampados em documentos e não encontram controvérsia entre as 

partes. Vale dizer: malgrado debatam-se sobre a exigibilidade do título que 

aparelha a execução, não discutem as partes que contrataram a compra e 

venda de um veículo, pelo preço de R$ 50.000,00, e que a prestação 

vencida em fevereiro de 2017 (R$ 20.000,00), não foi paga. Sendo assim, 

as razões/argumentos para o não pagamento (desacordo comercial, 

inexigibilidade antecipada da dívida) não se cuidam de matérias sujeitas à 

dilação probatória, cabendo o julgamento da lide de forma direta. Dito isso, 

de proemio, quanto ao alegado excesso de execução – que não é o único 

argumento defensivo – correto é concluir que, sobre esse tema, não há 

mesmo que se conhecer do pedido formulado nos embargos, porque 

escancaradamente desobedecida a norma legal que atribui ao devedor a 

obrigação de quantificar a dívida exequenda quando alegado excesso de 

execução. Sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL – DESPROVIMENTO 

MONOCRÁTICO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO 

QUE REJEITOU LIMINARMENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA COM ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM 

APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – DECISÃO PROFERIDA DE 

ACORDO COM JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA E 

TAMBÉM DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O 

eg. STJ já sedimentou o entendimento de que “eventual mácula na 

deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria 

pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3ª Turma – AgInt 

no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. “A jurisprudência desta eg. 

Corte se firmou no sentido de que a impugnação do cumprimento de 

sentença deverá ser liminarmente indeferida quando a impugnante, apesar 

de alegar excesso nos cálculos, não apresentar a memória de cálculo do 

quantum que entende como devido, consoante dispõe o art. 475-L, § 2º, 

do CPC” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 503.517/RJ – Rel. Ministro 

RAUL ARAÚJO – j. 01/10/2015, DJe 21/10/2015). (JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, 

Publicado no DJE 17/08/2018) Isto posto, ausente a memória de cálculos a 

demonstrar onde estaria o excesso de execução, não conheço dos 

embargos nesse particular. No tocante à alegação de inexequibilidade do 

título que aparelha a pretensão executória, outra vez a razão 

desacompanha o embargante/devedor, na medida em que, independente 

da data de apresentação do título, é fato incontroverso que a 

compensação da cártula somente foi processada em 13/02/2017, dois 

dias após o prazo avençado para o pagamento da dívida, e mesmo assim 

o título não foi pago, sendo sustada a sua cobrança pela contraordem 

emitida pela devedora. Ademais, ainda que se queira discutir a questão da 

apresentação do cheque antes da data do vencimento acordado entre as 

partes, é necessário recordar que o cheque pré-datado se cuida de 

obrigação firmada entre os contratantes de determinada relação jurídica, 

que de modo algum desnatura a natureza da cártula e tampouco serve 

para retirar do cheque seu aspecto cambiariforme, e a condição de ser 

título executivo, quando inadimplido e desde que cobrado no prazo 

definido na LUG. Vale dizer: ao caso em tela, já que a obrigação é vencida 

e isso não se discute judicialmente, interessa somente a conclusão de que 

a promessa de pagamento representada na cártula, não foi cumprida pelo 

devedor e, portanto, há inadimplência, que justifica a cobrança judicial da 

dívida. Colho da jurisprudência: “Não se está, aqui, negando a existência, 

consagrada pela prática comercial, da figura do cheque pré ou 

pós-datado, o qual se caracteriza pela inserção, na própria cártula, de 

data futura para a sua apresentação. Entretanto, referida prática, ampla e 

corriqueiramente utilizada nos dias atuais, não tem o condão de alterar a 

natureza do cheque (ordem de pagamento à vista), o qual permanece com 

suas características cambiariformes. É por essa razão que a 

apresentação do título de crédito, antes da data convencionada, não retira 

a obrigação do sacado de efetuar o pagamento, muito embora possa, em 

tese, gerar a responsabilidade civil do beneficiário do título, a teor da 

Súmula n. 370, do STJ”(TJMG, A.I. 1.0313.11.027971-5/002 - Des. Otávio 

de Abreu Portes). Desse modo, JULGO IMPROCEDENTE os embargos à 

execução, rejeitando as teses brandidas, e mantendo hígido o título posto 

à execução na ação principal, determinando, ainda, que o exequente dê 

impulso ao processo executório, requerendo o que entender de direito. 

Ante a sucumbência havida, custas e honorários da sucumbência em 10% 

do valor atualizado do débito exequendo, em favor do patrono do 

embargado. Publique-se. Transitada em julgado, arquive-se. Juína (MT), 17 

de setembro de 2.018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000620-44.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NOROESTE LOCACAO E REVENDA DE VEICULOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

HILONES NEPOMUCENO (ADVOGADO(A))

ROBSON TEIXEIRA PACHECO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO LUIS DA SILVA (ADVOGADO(A))

PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA (ADVOGADO(A))

FLAVIO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)
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Silva Vistos, etc. Trata-se de embargos à execução manejados por 

Noroeste Locação e Revenda de Veículos Ltda. – ME, em face da 

pretensão executória verbalizada pelo embargado/credor na ação em 

apenso, porque, segundo a executada, o título que aparelha a pretensão é 

inexigível, já que se trata de cheque pré-datado, ou seja, promessa de 

pagamento futura, que, ademais, possuiria vício em sua constituição, uma 

vez que emitido para ser descontado no dia 11/02/2017, mas que foi 

apresentado para pagamento no dia anterior, o que revelaria a má-fé do 

credor, que, descumprindo o avençado entre as partes, teria pretendido 

receber antes do vencimento a dívida exequenda. Aduz a embargante que 

a cártula teve origem em contrato de venda de veículo automotor (Toyota 

Corolla Altis, 2.0, 2011/2012, chassis 9BRBD48E3C2533319, cor prata), 

pelo preço certo e ajustado de R$ 50.000,00, tendo a executada dado um 

sinal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à vista, e parcelado o restante em 

02 (duas) prestações, discriminadas da seguinte forma: cheque de 

R$10.000,00 (dez mil reais), nº 002598 para 22/11/2016 e, cheque de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) nº 002599 da conta 17877-2, Banco Bradesco 

para o dia 11/02/2017 Paga a entrada e o primeiro cheque, na data de 

vencimento da segunda cártula, aliás, um dia antes dela vencer, o 

embargado teria apresentado o cheque para pagamento, descumprindo o 

compromisso firmado e gerando o desfazimento da avença. Afirma que o 

título seria, então, inexigível porque apresentado antes do vencimento, 

justificando a invocação da exceção de contrato não cumprido. 

Impugnando os embargos, o credor/embargado afirma ser inepta a petição 

inicial, porque apesar de afirmar existir excesso de execução, não cuidou 

a devedora de demonstrar qual seria o valor devido, em seu entender; no 

mérito assinala que o cheque foi sustado pela devedora (contra ordem de 

pagamento), somente 2 dias após o vencimento da obrigação e quando 

inexistia saldo bancário para pagamento da cártula, sendo escancarada 

má-fé a alegação de que a sustação se deu por desacordo comercial pela 

apresentação do cheque antes do vencimento. Instadas as partes a 

apresentarem, de modo justificado, as provas que pretendiam produzir, a 

embargante se limitou a apresentar rol de testemunhas, sem explicitar o 

que buscava provar com tal prova, ao passo que o embargado requereu o 

julgamento da lide conforme estado do processo. É o que cabia relatar. 

FUNDAMENTO e DECIDO Compulsando os autos, verifica-se que a matéria 

suscitada nos embargos é meramente de direito, não havendo porque 

dilatar a instrução processual, mormente porque as questões fáticas já se 

acham estampadas robustamente pela prova documental acostada aos 

autos, não havendo justificativa alguma para se realizar audiência de 

instrução a fim de auscultar testemunhas sobre fatos que estão 

estampados em documentos e não encontram controvérsia entre as 

partes. Vale dizer: malgrado debatam-se sobre a exigibilidade do título que 

aparelha a execução, não discutem as partes que contrataram a compra e 

venda de um veículo, pelo preço de R$ 50.000,00, e que a prestação 

vencida em fevereiro de 2017 (R$ 20.000,00), não foi paga. Sendo assim, 

as razões/argumentos para o não pagamento (desacordo comercial, 

inexigibilidade antecipada da dívida) não se cuidam de matérias sujeitas à 

dilação probatória, cabendo o julgamento da lide de forma direta. Dito isso, 

de proemio, quanto ao alegado excesso de execução – que não é o único 

argumento defensivo – correto é concluir que, sobre esse tema, não há 

mesmo que se conhecer do pedido formulado nos embargos, porque 

escancaradamente desobedecida a norma legal que atribui ao devedor a 

obrigação de quantificar a dívida exequenda quando alegado excesso de 

execução. Sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL – DESPROVIMENTO 

MONOCRÁTICO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO 

QUE REJEITOU LIMINARMENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA COM ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM 

APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – DECISÃO PROFERIDA DE 

ACORDO COM JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA E 

TAMBÉM DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O 

eg. STJ já sedimentou o entendimento de que “eventual mácula na 

deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria 

pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3ª Turma – AgInt 

no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. “A jurisprudência desta eg. 

Corte se firmou no sentido de que a impugnação do cumprimento de 

sentença deverá ser liminarmente indeferida quando a impugnante, apesar 

de alegar excesso nos cálculos, não apresentar a memória de cálculo do 

quantum que entende como devido, consoante dispõe o art. 475-L, § 2º, 

do CPC” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 503.517/RJ – Rel. Ministro 

RAUL ARAÚJO – j. 01/10/2015, DJe 21/10/2015). (JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, 

Publicado no DJE 17/08/2018) Isto posto, ausente a memória de cálculos a 

demonstrar onde estaria o excesso de execução, não conheço dos 

embargos nesse particular. No tocante à alegação de inexequibilidade do 

título que aparelha a pretensão executória, outra vez a razão 

desacompanha o embargante/devedor, na medida em que, independente 

da data de apresentação do título, é fato incontroverso que a 

compensação da cártula somente foi processada em 13/02/2017, dois 

dias após o prazo avençado para o pagamento da dívida, e mesmo assim 

o título não foi pago, sendo sustada a sua cobrança pela contraordem 

emitida pela devedora. Ademais, ainda que se queira discutir a questão da 

apresentação do cheque antes da data do vencimento acordado entre as 

partes, é necessário recordar que o cheque pré-datado se cuida de 

obrigação firmada entre os contratantes de determinada relação jurídica, 

que de modo algum desnatura a natureza da cártula e tampouco serve 

para retirar do cheque seu aspecto cambiariforme, e a condição de ser 

título executivo, quando inadimplido e desde que cobrado no prazo 

definido na LUG. Vale dizer: ao caso em tela, já que a obrigação é vencida 

e isso não se discute judicialmente, interessa somente a conclusão de que 

a promessa de pagamento representada na cártula, não foi cumprida pelo 

devedor e, portanto, há inadimplência, que justifica a cobrança judicial da 

dívida. Colho da jurisprudência: “Não se está, aqui, negando a existência, 

consagrada pela prática comercial, da figura do cheque pré ou 

pós-datado, o qual se caracteriza pela inserção, na própria cártula, de 

data futura para a sua apresentação. Entretanto, referida prática, ampla e 

corriqueiramente utilizada nos dias atuais, não tem o condão de alterar a 

natureza do cheque (ordem de pagamento à vista), o qual permanece com 

suas características cambiariformes. É por essa razão que a 

apresentação do título de crédito, antes da data convencionada, não retira 

a obrigação do sacado de efetuar o pagamento, muito embora possa, em 

tese, gerar a responsabilidade civil do beneficiário do título, a teor da 

Súmula n. 370, do STJ”(TJMG, A.I. 1.0313.11.027971-5/002 - Des. Otávio 

de Abreu Portes). Desse modo, JULGO IMPROCEDENTE os embargos à 

execução, rejeitando as teses brandidas, e mantendo hígido o título posto 

à execução na ação principal, determinando, ainda, que o exequente dê 

impulso ao processo executório, requerendo o que entender de direito. 

Ante a sucumbência havida, custas e honorários da sucumbência em 10% 

do valor atualizado do débito exequendo, em favor do patrono do 

embargado. Publique-se. Transitada em julgado, arquive-se. Juína (MT), 17 

de setembro de 2.018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001346-81.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

LUIS FELIPE AVILA PRADO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EUNICE BERNARDES FERREIRA (REPRESENTADO)
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DECISÃO Processo: 1001346-81.2018.8.11.0025. AUTOR(A): MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE JUINA Vistos, Ação cominatória de obrigação de 

fazer vertida pelo Ministério Público Estadual, na condição de legitimado 

constitucional a exigir a prestação de direitos individuais e coletivos 

assegurados na Carta Política de 1.988 como garantias públicas aos 

cidadãos, por meio da qual pretende seja assegurada em favor de Eunice 

Bernardes Ferreira, pessoa idosa, enferma e identificada como carente de 

recursos financeiros suficientes a custear as despesas com a demanda 

médica apresentada, decorrente de edema molecular diabético e 

deslocamento mocular na região do globo ocular que dentre outros 

cuidados, exige a realização de aplicações intraocular de droga 

anti-angiogênica, para controlar a patologia devido o risco de dano 

irreversível à visão. Diante da manifestação técnica apresentada pelo 

NAT/JUS, foi indeferida a medida antecipatória, porquanto o princípio ativo 

(aflibercepte) do fármaco receitado a paciente não estaria incluída na lista 

de medicamentos da rede pública de saúde, sendo, facultado, ao autor a 

comprovação de que inviável outras técnicas de tratamento ou uso de 

medicamentos similares para estabilizar a doença apresentada. Promovida 

a citação dos entes demandados, até a presente data apenas o Estado de 
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Mato Grosso apresentou contestação, contudo, não se findou o prazo 

para defesa do município, conforme se infere da certidão de id. 15988889. 

O Ministério Público, por sua vez, pontuou que apesar de não constar na 

lista RENAME a medicação requestada na inicial, o procedimento almejado 

pela paciente é fornecido pelo Estado de Mato Grosso, conforme 

informações prestadas pela secretaria regional do Estado e, com base 

nestes fatos, postulou a reapreciação do pedido liminar, bem como 

impugnou a peça defensiva apresentada pelo ente estatal. É o que havia a 

relatar. FUNDAMENTO e DECIDO. Esquadrinhados os fatos processuais, 

passo à análise do pedido de reapreciação da medida liminar requestada 

na exordial. Cumpre assinalar que o presente procedimento se trata de 

mais uma ação judicial em busca do acautelamento da saúde de pacientes 

do Sistema Único de Saúde, ante a situação de iminente risco de 

agravamento do quadro clínico, que não possuindo condições de suportar 

os custos do procedimento que necessita em hospital privado, precisa se 

valer dos serviços da saúde pública, os quais, como é de sabença geral, 

esbarram nos limites e falhas de organização, gestão, funcionamento de 

todo sistema. Acontece que nessas ocasiões, haverá de prevalecer como 

vetor orientativo e interpretativo o fundamento constitucional da dignidade 

da pessoa humana, considerado o núcleo axiológico do constitucionalismo 

contemporâneo, representando, pois, o valor supremo que irá informar a 

criação, a interpretação e a aplicação de toda a ordem normativa, 

sobretudo, dos direitos e das garantias fundamentais. Destaque-se, ainda, 

que o direito à saúde, assegurado a todos pela Constituição da República 

de 1988, nos termos do seu artigo 6º, nada mais é do que consequência 

material e substancial indissociável do direito à vida, elevado a condição 

de garantia fundamental básica pelo art. 5º, caput, do Texto Maior. Nesse 

sentido, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal: “O direito público 

subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica da República (art. 196). 

Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve 

velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular 

– e implementar – políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos 

cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. 

O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que 

tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano 

institucional, a organização federativa do Estado Brasileiro – não pode 

converter-se em promessa institucional inconseqüente, sob pena de o 

Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela 

coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu 

impostergável dever por um gesto de infidelidade governamental ao que 

determina a própria Lei Fundamental do Estado” (RE 267.612 – RS, DJU 

23/08/2000, Rel. Min. Celso de Mello) A Constituição protege, portanto, a 

cura e a prevenção de doenças por meio de medidas que assegurem a 

integridade física e psíquica do ser humano como consequência direta do 

fundamento da dignidade da pessoa humana. Dito isso, admite-se que o 

mau uso, o excesso, o desvio de finalidade na judicialização da saúde, 

acabou por provocar nos órgãos judiciários a necessidade de se 

precatarem, de atuarem de modo mais cauteloso e ponderado, sopesando 

valores e buscando acomodar o interesse do paciente com os limites 

orçamentários e estruturais do Estado, todavia, em hipóteses como a dos 

autos, é necessário reconhecer que quadro clínico da paciente é grave, 

somado ao risco de demora na concessão do tratamento de emergência, 

em especial porque devidamente regulada no SISREG III, desde o dia 

03.07.2018, aguarda na fila de espera sem saber quando será atendida, já 

que o equipamento utilizado para realização do procedimento se encontra 

quebrado sem previsão de conserto (id. 15985959), o que a meu ver 

autoriza a intervenção judicial para a concretização da politica pública 

pleiteada. Diga-se com todas as letras: a saúde é corolário lógico do direito 

à vida digna e, sendo assim, estando em risco ou sob ameaça de 

perecimento tal direito, há que se dar a ele o valor e o status que a própria 

CF/88 concedeu, como bem leciona a doutrina: “[...] nenhum bem da vida 

apresenta tão claramente unidos o interesse social, como o da saúde, ou 

seja, do bem-estar físico que provém da perfeita harmonia de todos os 

elementos que constituem o seu organismo e de seu perfeito 

funcionamento. Para o indivíduo saúde é pressuposto e condição 

indispensável de toda atividade econômica e especulativa, de todo prazer 

material ou intelectual. O estado de doença não só constitui a negação de 

todos estes bens, como também representa perigo, mais ou menos 

próximo, para a própria existência do indivíduo e, nos casos mais graves, 

a causa determinante da morte. Para o corpo social a saúde de seus 

componentes é condição indispensável de sua conservação, da defesa 

interna e externa, do bem-estar geral, de todo progresso material, moral e 

político.” (José Cretella Júnior apud Zanobini, in "Comentários à 

Constituição de 1988", vol. III, pág. 4331). Posta a questão nesses termos, 

é evidente a presença dos requisitos exigidos pelo Código de Processo 

Civil para a concessão das tutelas de urgência. Registre-se que com a 

entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil a concessão de tutela 

de urgência está condicionada à verificação de elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme previsão do art. 300, do Código de Ritos. Assim, 

especificamente quanto à “probabilidade do direito” (fumaça do bom 

direito), observa-se que o requisito está consubstanciado na prova de 

enfermidade, do seu grau de gravidade e da desestrutura do Estado para 

atender a paciente em tempo razoável, já que há urgência conforme 

prescrição médica, bem como destacado pelo parecerista do NAT, 

autorizando a conclusão de ser direito da paciente receber tratamento de 

saúde de forma eficiente e gratuita, conforme preceituado nos artigos 194 

e 198, inciso II, da Constituição Federal. O “perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo” (perigo da demora) está evidenciado no 

prejuízo de que possa resultar a não concessão da liminar pleiteada, visto 

que é consoante declaração médica poderá sofrer dano irreparável à 

visão (cegueira total). Com estas razões, DEFIRO a antecipação liminar da 

tutela, para compelir o Estado de Mato Grosso e Município de Juína 

forneçam à paciente o tratamento com aplicação de 5 injeções intravítreas 

de anti-angiogênicos, em ambos os olhos, no prazo de 5 dias, tudo às 

custas do Poder Público, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 

(um mil reais) e, ainda, sob pena de bloqueio de verbas públicas para 

atingir tal finalidade. Ao tempo, determino também que os demandados, 

forneçam à paciente os demais tratamentos médicos, que se fizerem 

necessários para a manutenção da sua saúde. INTIME-SE o Ministério 

Público, inclusive para, na condição de autor da demanda, acompanhar o 

cumprimento desta decisão. No mais, aguarde-se o prazo para o ente 

municipal apresentar defesa nos autos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. VAGNER DUPIM DIAS Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 109261 Nr: 2209-59.2015.811.0025

 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: WRCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVDS, KVDS, AVDS, LVDS

 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: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:OAB/MT 13.311, LÍVIA MARIA MACHADO FRANÇA QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 14.472, ROGER FERNANDES - OAB:OAB/MT 8.343

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA DESIGNAÇÃO 

DE DATA PARA COLETA DE MATERIAL GENÉTICO, A SER REALIZADA NO 

DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 15H00MIN, NA DIRETORIA DO FÓRUM 

DESTA COMARCA DE JUÍNA-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 104359 Nr: 4659-09.2014.811.0025

 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: AHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE ADAME - 

OAB:252199/SP, GIVAGO DIAS MENDES - OAB:19831-OAB/ES, 

LANAIRA DA SILVA - OAB:OAB/SP 361.730, LARISSA COPATTI 

DOGENSKI - OAB:OAB/RS 97.459, LUÍS FERNANDO MORAES DE MELLO 

- OAB:19056-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

DESIGNAÇÃO DE DATA PARA COLETA DE MATERIAL GENÉTICO, A SER 

REALIZADA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 17H00MIN, NA 
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DIRETORIA DO FÓRUM DESTA COMARCA DE JUÍNA-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 123032 Nr: 3271-03.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURÉLIO MARTINS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE JUNTE 

NOS AUTOS A GUIA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA À 

FL. 42.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 120510 Nr: 1748-53.2016.811.0025

 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: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO SECAFEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE EFETUE 

O PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 560,00 (QUINHENTOS E SESSENTA 

REAIS), EM RAZÃO DA DILIGÊNCIA MARGEADA PELO(S) SR(S). 

OFICIAL(IS) DE JUSTIÇA, CONFORME CERTIDÃO À FL. 61. OUTROSSIM, 

INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR 

MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME 

PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 92712 Nr: 826-17.2013.811.0025

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADB, ADB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

NILSON JOSÉ FRANCO - OAB:6188-B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001527-82.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA VERONA DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

PEDRO FRANCISCO SOARES (ADVOGADO(A))

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI (ADVOGADO(A))

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VERONA OLIVEIRA LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001527-82.2018.8.11.0025. EMBARGANTE: 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VERONA OLIVEIRA LTDA - ME, ANA 

MARIA VERONA DE OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos etc. Cuidam-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE 

EFEITO SUSPENSIVO E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA opostos por 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS VERONA OLIVEIRA LTDA – ME e 

ANA MARIA VERONA DE OLIVEIRA em face do BANCO DO BRASIL S/A. É 

o relatório. Fundamento e decido. Em síntese, alega a autora ter alienado 

fiduciariamente o imóvel Lote nº 19, Quadra 356, Setor Industrial, situado 

no loteamento denominado “Expansão Urbana de Juína”, neste município, 

oriundo da Cédula de Crédito Industrial nº 40/02279-X, contraída junto à 

parte ré, no valor de R$ 119.500,00 (cento e dezenove mil e quinhentos 

reais), a qual encontra-se vencida e não paga. Alega, ainda, que o valor 

cobrado pela credora fiduciária para a quitação antecipada do débito é de 

R$ 117.201,01 (cento e dezessete mil duzentos e um reais e um centavo), 

o qual entende ser muito além do devido, haja vista a amortização de 

várias parcelas. Assim sendo, deseja depositar em juízo o valor da quantia 

incontroversa (parcelas vencidas) que perfaz o montante de R$ 17.599,34 

(dezessete mil quinhentos e noventa e nove reais e trinta e quatro 

centavos), bem como das demais parcelas vincendas, em conformidade 

com o cronograma de vencimento estabelecido na aludida cédula 

bancária, tudo isso para impedir a consolidação da propriedade. Pois bem. 

Para a concessão de liminar, devem concorrer dois pressupostos 

essenciais: a relevância do fundamento (fumus boni iuris) e o fundado 

receio de que a sentença, se concessiva ao final, seja de nenhuma 

utilidade frente ao ato impugnado, diante do decurso do tempo (periculum 

in mora). O Código de Processo Civil, por seu turno, dispõe no tocante à 

tutela de urgência que: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.” 

(grifo nosso) Compulsando os autos, vislumbro, por ora, e diante de um 

juízo de convencimento baseado em cognição sumária, a presença dos 

requisitos. Tal assertiva se prende ao fato de que a autor logrou êxito em 

comprovar a existência de justa causa para tanto, o fumus boni iuris. 

Neste diapasão, analisando minuciosamente os fatos narrados e os 

documentos acostados aos embargos, verifico que razão assiste à 

autora, visto que o valor do imóvel é muito superior ao valor do débito em 

debate (excesso de execução), o que por si só caracteriza o perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo, o chamado periculum in 

mora. Considerando, ademais, que a referida Cédula de Crédito Industrial 

já se encontra vencida e não paga, é evidente o periculum in mora a 

justificar a concessão da medida liminar, mediante caução do valor da 

quantia incontroversa (parcelas vencidas) que perfaz o montante de R$ 

17.599,34 (dezessete mil quinhentos e noventa e nove reais e trinta e 

quatro centavos), bem como das demais parcelas vincendas, para obstar 

a consolidação da propriedade. Dessa forma, sem mais delongas, DEFIRO 

o pedido liminar, mediante caução do valor da quantia de R$ 17.599,34 

(dezessete mil quinhentos e noventa e nove reais e trinta e quatro 

centavos), no prazo de 10 (dez) dias, bem como das demais parcelas 

vincendas (em conformidade com o cronograma de vencimento 

estabelecido na cédula bancária citada alhures), tão somente para 

determinar que o embargado suspenda a consolidação de propriedade do 

imóvel ou, caso a consolidação já tenha ocorrido, abstenha-se da 

realização do leilão até ulterior deliberação deste Juízo. Outrossim, 

INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça e DETERMINO a intimação da 

embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher as custas iniciais, 

sob pena de revogação da liminar, indeferimento da inicial e consequente 

extinção do feito. Cumprida as determinações anteriores, CITE-SE o 

embargado para, querendo, impugnar os embargos no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 920, inciso I, do CPC. Após, DETERMINO 

a remessa da presente demanda ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para a realização dos procedimentos de 

estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 

10 de outubro de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000662-59.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

OSMAR TEODORO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO SILVESTRIN (RÉU)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, EFETUE O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA 

NECESSÁRIA. 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.: 46820 Nr: 535-56.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANACLETO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO FERREIRA BELLER, 

ESPÓLIO DE ANTÔNIO BELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT, ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS MARCEL DE 

BARROS - OAB:17815/MT, MARLENE FERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:18730/MT

 Vistos etc.

 Intime-se o Requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre o laudo de fls. 254/269.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Juína/MT, 17 de outubro de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 97099 Nr: 5573-10.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo legal, acerca da 

atualização de cálculo, disponibilizada pelo Setor Cálculo RPV, juntada às 

fls. 99/100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 109482 Nr: 2319-58.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO SÉRGIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAÉRCIO CONSTANTINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, no prazo legal, recolher diligência do senhor 

oficial para que promova a intimação da parte requerida, conforme 

determinação de fls.70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55093 Nr: 1375-32.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOTÂNICA MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIRMINO E BATISTA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727, KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - OAB:15515/MT, SHU 

CHAI CHEN MEI - OAB:162865/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a Parte autora, para que se manifeste acerca da certidão de 

fl.94.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 55121 Nr: 1403-97.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENES OLIVEIRA RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867/MT, ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - 

OAB:18619

 Código n. 55121

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executada (o): Genes Oliveira Rio

SENTENÇA

Vistos em correição

Cuida-se de ação de execução fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em face de GENES OLVEIRA RIOS, já qualificados nos autos.

Com a inicial de fl. 08, vieram os documentos de fls. 09/11.

O exequente, em petição e documentos de fls. 40, informou que o 

Executado pagou integralmente o débito exequendo e requereu a extinção 

do feito.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Breve relato. Decido.

Compulsando os autos, verifico que o Executado efetuou a quitação 

integral do débito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente execução, na 

forma do artigo 924 , inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as anotações e baixas de estilo.

Sem custas processuais, ex vi artigo 39 da Lei n. 6.830/1980.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juína/MT, 23 de fevereiro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 87184 Nr: 1154-78.2012.811.0025

 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: NADIANA SALMORIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTÔNIO MODESTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B, KARINE FERNANDA FERREIRA - OAB:15853/0 / MT

 "Vistos etc. Considerando a certidão de transito em julgado à fl. 261, ao 

arquivo com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se. Às 

providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 42401 Nr: 1910-29.2008.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ELIANE MARTINS, BRAZ MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE FREITAS FAGUNDES, EDNA MARIA 

FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9582/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ANTONIO ORMINDO 

FAGUNDES - OAB:OAB/PR 36.620

 Intime-se o advogado da parte exequente, para maifestar se ainda possui 

interesse no prosseguimento do feito no prazo legal, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 81173 Nr: 813-86.2011.811.0025

 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: SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA REGINA PIRES DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifesta acerca do ofício de fls 123/125.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55564 Nr: 1845-63.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSS, RSS, EFS, KSS, JESNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:OAB/MT 21.949/O, OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARED ICARY DA FONSECA - 

OAB:8946

 Intime-se o Advogado da parte exequente para, no prazo legal, 

manifestar-se quanto ao acordo apresentado em petitório de fls. 125/152, 

bem como requerer o que entender por direito.

3ª Vara

Expediente

 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,

Considerando que o PEP veio de Cuiabá, e a residência do recuperando 

pertence àquela localidade, DEFIRO o pedido de f. 747, isso porque o 

processo executivo de pena deve acompanhar o condenado, e ainda, 

considerando que a finalidade da pena não é unicamente repressiva, 

visando também à reintegração do autor do crime em sociedade, para que 

no momento de sua liberdade, tenha uma recondução de forma pacífica, 

DETERMINO o encaminhamento deste PEP para a Comarca de Cuiabá/MT, 

para lá ser feita a fiscalização da pena do recuperando ALEX MANDRO 

CASTRO DO CARMO.

INTIME-SE o recuperando para comparecer naquele Juízo, no prazo de 10 

(dez) dias, a fim de dar continuidade no cumprimento de sua pena, SOB 

PENA de o NÃO COMPARECIMENTO implicará em REGRESSÃO CAUTELAR 

do regime semiaberto para o fechado.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

Em caso de ter sido instalada a tornozeleira eletrônica, DEVERÁ à Equipe 

de Monitoramento Eletrônico, PROCEDER a sua retirada.

INTIME-SE e CUMPRA-SE, servindo esta como OFÍCIO/ALVARÁ de 

DESLOCAMENTO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137431 Nr: 1505-41.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO SODRÉ SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133931 Nr: 5078-24.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAZONIAS ARAUJO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP, PRONUNCIO o réu 

JAZONIAS ARAUJO DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso 

no art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal (1º fato – vítima Cristian) 

e art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código 

Penal (2º fato – vítima Matheus), para que seja submetido a julgamento 

pelo e. Tribunal do Júri, oportunidade em que JULGO ADMISSÍVEL o 

prosseguimento da pretensão acusatória deduzida nesta ação 

penal.Ressalto que nesta decisão de pronúncia limito-me a julgar a 

viabilidade da pretensão acusatória trazida pelo Ministério Público, fixando 

seus limites (art. 413 do CPP), cabendo aos jurados na sessão de 

julgamento decidir sobre a procedência ou não dessa acusação.6. DA 

FASE DO 422 DO CPPPreclusa esta decisão, considerando que este juízo 

continuará competente para a segunda fase do rito escalonado do Júri, 

desde já, DETERMINO a intimação das partes para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligência (art. 422 do CPP).Após, CONCLUSOS imediatamente 

para designação do júri.7. DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE 

INSANIDADE MENTAL Considerando que não há fato novo, INDEFIRO o 

pedido de instauração de incidente de insanidade mental pelas mesmas 

razões já aduzidas nas decisões de f. 127 e 158, as quais faço referência 

“per relationen”.8. DA MANUTENÇÃO DA PRISÃOConsiderando que não 

houve alteração do cenário fático, MANTENHO a prisão preventiva do

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 140804 Nr: 4015-32.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 28, no prazo 

de 05 dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001538-14.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HELITA DE FATIMA CLAUDINO DE JESUS (REQUERENTE)

PATRICIA SIMIONATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/12/2018 às 12h:30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001361-50.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ORGANIZACAO CONTABIL CONTAUDIT S/C LTDA - ME (REQUERENTE)

BIANCA BERGAMIN MONDADORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 
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seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

26/10/2018 às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000978-09.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA (ADVOGADO(A))

ITAMARA DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

JAIR CARLOS CRIVELETTO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000978-09.2017.8.11.0025. REQUERENTE: ITAMARA DA SILVA NUNES 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT PROJETO 

DE SENTENÇA Dispensado o relatório conforme artigo 38 da Lei 9099/95. 

Versa o presente autos acerca do pedido declaratório c/c indenização por 

dano material e moral formulado por ITAMARA DA SILVA NUNES contra 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT. Rejeito a preliminar arguida 

pela reclamada. A reclamante atribui a reclamada conduta ilícita por ter 

devolvido por insuficiência de fundo dois cheques por ela emitidos, ambos 

no valor de R$162,48 pré- datado para março/ abril, quando teria saldo 

suficiente em aplicação financeira na instituição bancária-ré. Por tal 

motivo, aduz ter sofrido dano moral e material, uma vez que experimentou 

a pecha de emitente de cheque sem fundo, além de ter seu nome inserido 

no cadastro de restrição ao crédito do SPC e SERASA. Compulsando os 

autos, é inegável que a reclamante é correntista da reclamada há mais de 

09 anos, bem como que houve devolução de dois cheques seus por 

insuficiência de fundo, apesar de possuir na época dos fatos saldo em 

aplicação financeira de resgate automático superior a R$ 1300,00 (ID 

9394138). Pois bem. A dinâmica dos fatos não ocorreu da forma como 

propalada pela instituição financeira, ou seja, de que não poderia baixar da 

aplicação valor suficiente para cobertura dos cheques, visto que a autora 

não teria lhe autorizado essa modalidade de operação. É nitido dizer que 

algumas contas possuem comando de resgate automático de 

investimentos, resgate este que depende de autorização do próprio 

correntista e que, aparentemente, é o que ocorreu na hipótese, porque a 

própria aplicação refere-se ao efeito automático do investimento e dos 

resgate, o que se vê da constante movimentação de investimentos e 

resgates mês a mês realizados. De mais a mais, era ônus da instituição 

demonstrar a impossibilidade do resgate automático ou mesmo da 

contra-ordem emitida pela correntista, impedindo que essa operação fosse 

realizada e se não se escudou a precatar-se de situações dessa 

natureza, a solução se faz pela regra geral do mercado, qiue é no sentido 

de possibilitar os resgates automáticos, desde que autorizados pelo 

cliente. E aqui nem se diga que se trataria de imputação do ônus de 

realizar prova negativa à demandada; a prova era simples e positiva: 

bastava a juntada do termo de autorização ou de vedação do resgate, o 

que se colhe no ato da contratação da aplicação, prova que a ré não 

cuidou de trazer a juizo. Fato é que o modo operacional da reclamada 

evidencia risco e insegurança ao cliente, até porque a reclamante afirmou 

que em outras ocasiões semelhantes seus cheques foram pagos sem 

nenhum problema mediante a simples transferência de valores aplicados 

para a sua conta corrente. Assim, a tese de que não pode ser 

responsabilizado pela inscrição indevida do nome da reclamante, porque o 

fato resultaria da culpa exclusiva da autora que deixou a conta com saldo 

insuficiente para cobertura dos cheques não prospera. É que cabia a ele - 

Banco Sicredi- a responsabilidade pela conferência do saldo existente em 

aplicação financeira, que se o tivesse feito, poderia de imediato ter 

contactado a autora por telefone a fim de autorizar a baixa de valor 

suficiente para provisão das cártulas, eximindo de devolvê-las por 

ausência de fundos, como ocorreu com a inscrição do nome da 

reclamante não só no CECF (Cadastro dos Emitentes de Cheque sem 

Fundos), mas também no SPC e Serasa. Como dito alhures, a relação 

estabelecida entre a parte-autora e a requerida instituição financeira é 

tipicamente de consumo, enquadrando-se nos conceitos estabelecidos 

nos arts. 2º e 3º da lei nº 8.078/90, que disciplinam a matéria em análise. 

E, em sendo a reclamada um prestador de serviço, a sua responsabilidade 

é objetiva, sendo suficiente a comprovação do defeito no serviço 

executado, o que, como exaustivamente dito, é incontroverso. Assim, o 

dano, moral afigura-se presente, uma vez que inequívoco o desconforto 

causado pela devolução dos cheques por insuficiência de fundo, os quais 

tinham cobertura por saldo existente em aplicação financeira e pela 

inscrição indevida do nome da parte-autora em cadastros de 

inadimplentes, sendo evidentes e cristalinos os transtornos que isso 

acarreta às pessoas. Quem está com seu nome em órgãos de devedores 

fica sem condições de obter financiamentos e adquirir produtos a prazo 

no comércio, o que é perfeitamente previsível em face da publicidade dos 

atos desses órgãos. Note-se que o dano moral consiste em uma menos 

valia subjetiva do indivíduo causada por uma conduta de terceiro, seja 

atingindo a honra, ou qualquer outra situação que cause uma dor interior 

ao ser humano, uma menos valia nos seus sentimentos, uma baixa estima. 

Neste aspecto, inclusive em jurisprudência prestigiada em sua totalidade. 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. SALDO 

INSUFICIENTE EM CONTA CORRENTE. EXISTÊNCIA DE APLICAÇÃO 

FINANCEIRA COM RECURSO SUFICIENTE PARA COMPENSAR A 

CÁRTULA. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE 

VALORES. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA DEMONSTRADA, 

CONFORME EVIDENCIADO POR MEIO DE RESGATES ANTERIORES. 

NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM COMPENSATÓRIO 

ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO. 

RECURSO DESPROVIDO. As aplicações e resgates financeiros da conta 

investimento, paralela à conta corrente, poderão ser realizados de forma 

automática pela instituição financeira, desde que autorizada previamente 

pelo correntista. No caso, gera dano moral indenizável a atitude de 

instituição bancária que, mesmo com prévia autorização do correntista, 

evidenciada pela prática semelhante em oportunidades pretéritas, não 

compensa cártula sob a alegação de insuficiência de fundos na conta 

corrente, quando, na verdade, existia saldo suficiente em aplicação 

financeira apto para cobertura da conta corrente. O quantum 

compensatório arbitrado deve traduzir-se em montante que, por um lado, 

sirva de lenitivo ao dano moral sofrido, sem importar em enriquecimento 

sem causa do ofendido; e, por outro lado, represente advertência ao 

ofensor e à sociedade de que não se aceita a conduta assumida, ou a 

lesão dela proveniente. (TJ-SC - AC: 277732 SC 2009.027773-2, Relator: 

Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 05/08/2010, Quarta Câmara de 

Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Meleiro). 

INDENIZAÇÃO. CHEQUE DEVOLVIDO. AUSÊNCIA DE FUNDO. SALDO 

SUFICIENTE EM APLICAÇÃO FINANCEIRA. INCLUSÃO COMO EMITENTE DE 

CHEQUES SEM FUNDOS. SPC. SERASAO dano moral decorrente da 

inclusão do nome da parte-autora como emitente de cheques sem fundos 

quando a cártula deveria ser paga com saldo suficiente existente em 

aplicação financeira enseja o dever de indenizar. (TJ-RO - APL: 

10001420070078399 RO 100.014.2007.007839-9, Relator: Juiz Osny Claro 

de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 12/05/2009, 3ª Vara Cível). Em se 

caracterizando erro desidioso da instituição bancária, que implica em 

devolução indevida de cheque do correntista, necessária é a advertência 

corretiva na forma de indenização dos danos extrapatrimoniais 

resultantes. Urge advertir a instituição bancária, impondo-lhe indenização, 

com a finalidade de não incorrer na mesma atitude, analisando as 

circunstâncias essenciais para a quantificação da indenização por danos 

morais, com a importância fixada capaz de desestimular o causador do 

dano a reincidir em tal atitude, não servindo ao enriquecimento sem causa 

do ofendido e nem à ruína daquele. Diante do exposto, julgo procedente o 

pedido inicial, com base no art. 487, I, CPC, extinguindo a fase de 

conhecimento, com apreciação de mérito, para CONDENAR a requerida, ao 

pagamento dos danos morais no valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde o evento 

danoso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, do evento danoso. 

Cabendo a requerida a retirada o nome da autora do cadastro de 

inadimplentes sob pena de multa diária de R$ 500,00 ( quinhentos reais). 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Juína-MT, 28 de Julho de 2018. Leidiane Correia da Silva Juíza Leiga 

VISTOS, 'HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 

9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e 

arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 28 de Julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito JUÍNA, 28 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001547-10.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE RUIZ (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001547-10.2017.8.11.0025. REQUERENTE: MATILDE RUIZ REQUERIDO: 

VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. O requerente, embora devidamente 

intimado para audiência de conciliação na pessoa do seu advogado, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos ( ID 

11898720). Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença ao juiz togado para homologação, na forma 

do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Juína-MT, 

20 de Agosto de 2018. Leidiane Correia da Silva Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Juína-MT, 20 de Agosto de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-03.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO (ADVOGADO(A))

CELMA RIBEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WYLTON FERNANDES PINHEIRO DA CRUZ - ME (REQUERIDO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010104-03.2013.8.11.0025 REQUERENTE: CELMA RIBEIRO RODRIGUES 

REQUERIDO: WYLTON FERNANDES PINHEIRO DA CRUZ - ME, SERASA 

S/A. VISTOS. Intime-se o requerido para cumprir voluntariamente a 

sentença no prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado de penhora e 

avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no prazo legal o depósito 

do montante discriminado, apresentado o cálculo atualizado do débito 

acrescido da multa citada anteriormente, em continuidade, e a 

requerimento do credor, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, 

que recairá sobre tantos bens quanto os necessários para garantir a 

dívida. Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar embargos à 

execução, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 52, IX, da 

Lei nº 9.099/95, Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado 

também o cônjuge do devedor. Transcorrido o prazo para oposição de 

embargos, certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Por fim, 

registre-se nos cadastros dos autos que o presente processo está 

tramitando em fase de cumprimento de sentença. Às providências. 

Juína/MT, 18 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001363-20.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI (ADVOGADO(A))

LUCI ANA DEZAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/12/2018 às 12h40min. Ressalta-se que o não comparecimento pessoal 

a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010105-56.2011.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA SIQUEIRA PEDROSO (REQUERENTE)

PATRICIA SIMIONATTO (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010105-56.2011.8.11.0025. REQUERENTE: CELIA SIQUEIRA PEDROSO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. VISTOS, Intime-se a requerida para 

cumprir voluntariamente a sentença no prazo de quinze dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado 

de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no prazo 

legal o depósito do montante discriminado, apresentado o cálculo 

atualizado do débito acrescido da multa citada anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar impugnação (CPC, art. 525), que não terá efeito 

suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como somente poderão ser aduzidas 

em defesa as matérias delineadas nos incisos do art. 525, §1º do Código 

de Processo Civil. Transcorrido o prazo para oposição de embargos, 

certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Por fim, registre-se 

nos cadastros dos autos que o presente processo está tramitando em 

fase de cumprimento de sentença. Às providências. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010134-67.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEU DILL (REQUERENTE)

HILONES NEPOMUCENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO AUGUSTO VENANCIO (ADVOGADO(A))

MARLI GASPARI CAMARA (ADVOGADO(A))

SEMENTES PONTAL BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010134-67.2015.8.11.0025. REQUERENTE: AMADEU DILL REQUERIDO: 

SEMENTES PONTAL BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA V I S T 

O S, Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença apresentado pela 

parte vencedora na ação de conhecimento e cujos cálculos estão 

discriminados, razão porque, determino a intimação do executado para 

cumprir voluntariamente a sentença no prazo de quinze dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa e honorários no percentual de dez por 

cento sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior 

expedição de penhora e de avaliação (§ 3º). Efetivada a penhora, poderá 

o executado apresentar impugnação (CPC, art. 525), que não terá efeito 

suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como somente poderão ser aduzidas 

em defesa as matérias delineadas nos incisos do art. 525, §1º do Código 

de Processo Civil. Sem prejuízo, proceda-se a conversão da ação para 

cumprimento de sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-36.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI (ADVOGADO(A))

MILLER PAULO TREVISANUTTO (REQUERENTE)

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA BENENCASE (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 379 de 652



SERASA S/A. (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010063-36.2013.8.11.0025. REQUERENTE: MILLER PAULO 

TREVISANUTTO REQUERIDO: OI S.A, SERASA S/A. V I S T O S, Cuida-se 

de pedido de cumprimento de sentença apresentado pela parte vencedora 

na ação de conhecimento e cujos cálculos estão discriminados, razão 

porque, determino a intimação do executado para cumprir voluntariamente 

a sentença no prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, 

incidir multa e honorários no percentual de dez por cento sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de penhora e 

de avaliação (§ 3º). Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar 

impugnação (CPC, art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, 

§6º), bem como somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias 

delineadas nos incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil. Sem 

prejuízo, proceda-se a conversão da ação para cumprimento de sentença. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-47.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FRANCISCO STECCA (REQUERENTE)

MILTON TAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010049-47.2016.8.11.0025. REQUERENTE: ALEX FRANCISCO STECCA 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A. V I S T O S, Cuida-se de pedido de 

cumprimento de sentença apresentado pela parte vencedora na ação de 

conhecimento e cujos cálculos estão discriminados, razão porque, 

determino a intimação do executado para cumprir voluntariamente a 

sentença no prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, 

incidir multa e honorários no percentual de dez por cento sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de penhora e 

de avaliação (§ 3º). Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar 

impugnação (CPC, art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, 

§6º), bem como somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias 

delineadas nos incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil. Sem 

prejuízo, proceda-se a conversão da ação para cumprimento de sentença. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010151-40.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

AGUINALDO RAIMUNDO PRATES (REQUERENTE)

PATRICIA SIMIONATTO (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010151-40.2014.8.11.0025. REQUERENTE: AGUINALDO RAIMUNDO 

PRATES REQUERIDO: OI 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A V I S T O S, 

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença apresentado pela parte 

vencedora na ação de conhecimento e cujos cálculos estão 

discriminados, razão porque, determino a intimação do executado para 

cumprir voluntariamente a sentença no prazo de quinze dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa e honorários no percentual de dez por 

cento sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior 

expedição de penhora e de avaliação (§ 3º). Efetivada a penhora, poderá 

o executado apresentar impugnação (CPC, art. 525), que não terá efeito 

suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como somente poderão ser aduzidas 

em defesa as matérias delineadas nos incisos do art. 525, §1º do Código 

de Processo Civil. Sem prejuízo, proceda-se a conversão da ação para 

cumprimento de sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010409-84.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI (ADVOGADO(A))

OSVALDO RAUBER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TNL PCS S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010409-84.2013.8.11.0025. REQUERENTE: OSVALDO RAUBER 

REQUERIDO: TNL PCS S/A V I S T O S, Cuida-se de pedido de cumprimento 

de sentença apresentado pela parte vencedora na ação de conhecimento 

e cujos cálculos estão discriminados, razão porque, determino a intimação 

do executado para cumprir voluntariamente a sentença no prazo de 15 

dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa e honorários no 

percentual de dez por cento sobre o montante da condenação (CPC, art. 

523, §1º), com ulterior expedição de penhora e de avaliação (§ 3º). 

Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, 

art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como 

somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos 

incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, 

proceda-se a conversão da ação para cumprimento de sentença. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010407-51.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MARCUSSI MORALES (REQUERENTE)

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010407-51.2012.8.11.0025. REQUERENTE: SERGIO MARCUSSI MORALES 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A V I S T O S, Cuida-se de pedido de 

cumprimento de sentença apresentado pela parte vencedora na ação de 

conhecimento e cujos cálculos estão discriminados, razão porque, 

determino a intimação do executado para cumprir voluntariamente a 

sentença no prazo de 15 dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir 

multa e honorários no percentual de dez por cento sobre o montante da 

condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de penhora e de 

avaliação (§ 3º). Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar 

impugnação (CPC, art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, 

§6º), bem como somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias 

delineadas nos incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil. Sem 

prejuízo, proceda-se a conversão da ação para cumprimento de sentença. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001480-11.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE ANDRADE (REQUERENTE)

NILSON JOSE FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

09/11/2018 às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001550-28.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

FRANCIANE CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

30/11/2018 às 12h:20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001573-71.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA JUNIOR (REQUERENTE)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LB REPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

30/11/2018 às 12h:30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000670-36.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CORAZZA FAJARDO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO - 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

05/11/2018 às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-79.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK (ADVOGADO(A))

ELAINE GOMES (REQUERENTE)

EDER HERMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

 

SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO - 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

06/11/2018 às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-70.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FELIPPE ARRUDA SALLES - ME (REQUERENTE)

VIVIANE SANTIN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICIANE TORRES COSTA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

30/11/2018 às 12h:40min.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001097-75.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO ALVES BARROS (AUTOR(A))

VIVIANE SOUZA DO COUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEREIRA CLUBI FILHO (RÉU)

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Ao terceiro dia do 

mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às 13h30min, nesta cidade de 

Mirassol D’Oeste/MT, na sala de audiências da Primeira Vara, onde se 

encontravam presentes a Excelentíssima Senhora Doutora Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima, MMª. Juíza de Direito, comigo Estagiária de Direito, 

nomeada Oficial Escrevente para o ato, a quem o MMª. Juíza ordenou que, 

após as formalidades de estilo, levasse a público o pregão da audiência 

de instrução e julgamento, nos Autos nº 1001097-75.2018.8.11.0011. Feito 

o pregão, certificou-se a presença da parte autora, devidamente 

acompanhada por sua advogada. Ausente à parte requerida, eis que não 

localizada, conforme ID 15292735. Aberta a audiência, restou prejudicada 

a tentativa de conciliação ante a não intimação da parte requerida. Dada à 

palavra a parte autora, informou endereço atualizado da parte requerida, 

qual seja: Assentamento Sete Jaraguari, Mato Grosso do Sul, bem como o 

telefona (67) 9 9803-7751 ou (67) 9 9997-4917, pugnando pela 

redesignição da solenidade. A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a 

seguinte decisão: “Vistos em Correição. (I) Ante a não intimação da parte 

requerida João Pereira Clubi Filho, conforme certidão de ID 15292735, 

redesigno solenidade para 06/11/2018 às 14h00m., devendo a Secretaria 

de Vara EXPEDIR o necessário ao cumprimento da urgência. Saem os 

presentes intimados” Eu, ____ (Andreia Fernanda Lemes Rojas), 

Estagiária de Direito, nomeada Oficial Escrevente para o ato, o digitei, 

encerrada às13h50min. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de 

Direito Arlindo Alves Barros Drª. Viviane Souza do Couto Parte Requerente 

Advogada da parte requerente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001127-13.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

EDINA MARIA MOREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 30/11/2018 às 15h30min, com o(a) perito(a) Dr(a). Luiz Carlos Pieroni, 

fazendo-se acompanhar da parte autora, a qual deverá portar laudos e 

receituários médicos que possuir, conforme determinado pela Portaria n. 

86/2017 – CA, sendo facultada às partes, dentro do prazo de cinco dias, a 

indicação de assistentes técnicos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001334-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

MARILENE VIANA DE ALENCAR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 30/11/2018 às 16h00min, com o(a) perito(a) Dr(a). Luiz Carlos Pieroni, 

fazendo-se acompanhar da parte autora, a qual deverá portar laudos e 

receituários médicos que possuir, conforme determinado pela Portaria n. 

86/2017 – CA, sendo facultada às partes, dentro do prazo de cinco dias, a 

indicação de assistentes técnicos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001338-49.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

MARIA TANIA SILVESTRE PRUDENCIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 30/11/2018 às 16h30min, com o(a) perito(a) Dr(a). Luiz Carlos Pieroni, 

fazendo-se acompanhar da parte autora, a qual deverá portar laudos e 

receituários médicos que possuir, conforme determinado pela Portaria n. 

86/2017 – CA, sendo facultada às partes, dentro do prazo de cinco dias, a 

indicação de assistentes técnicos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000686-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))
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LUCAS BORGES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000686-32.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): LUCAS BORGES DOS SANTOS RÉU: GERENCIA EXECUTIVA 

DO INSS - CUIABÁ-MT Vistos. Cuida-se de “Ação Judicial para Concessão 

de Benefício Previdenciário”, proposta por Lucas Borges dos Santos 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados 

nos autos, sob o fundamento de que preencheria os requisitos para tanto. 

Com a inicial vieram os documentos de id nº 13607822/13608327. A inicial 

foi recebida em id nº 13721191, sendo determinada citação da 

demandada, bem como se indeferindo o pedido de tutela antecipada. 

Contestação apresentada pela demandada no id nº 14447590. 

Impugnação à contestação incrustada em id nº 15035293. O feito fora 

saneado no id nº 15060307, com designação de solenidade de instrução e 

julgamento. Em sede de audiência instrutória, foram inquiridas duas 

testemunhas da autora, fazendo alegações finais remissivas requerendo 

tutela antecipada, ao passo que a Autarquia demandada não se fez 

presente, precluindo seu direito na apresentação das derradeiras 

alegações (id nº 15726815). Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É 

o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A aposentadoria 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 aposentadoria 

prevista no art. 40, I, da CF. 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. § 1º Os servidores abrangidos pelo 

regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, 

calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §

§ 3º e 17. A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 201, §7º também 

assegura a cobertura da aposentadoria pelo órgão da Previdência Social, 

reconhecendo o direito daqueles que laborarem pelo tempo mínimo 

necessário conforme estabelecido por lei, e/ou idade mínima alcançada. 

Neste cenário, as regras gerais sobre a aposentadoria foram mantidas 

pela Ec. Nº 20. Vejamos: “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: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 

1998) 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) 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. (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, 

de 1998) § 8º Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo 

anterior serão reduzidos em cinco anos, para o professor que comprove 

exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na 

educação infantil e no ensino fundamental e médio. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 20, de 1998) § 9º Para efeito de aposentadoria, 

é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na 

administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em 

que os diversos regimes de previdência social se compensarão 

financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. (Incluído dada 

pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)” A Lei 8.213/91 prevê, para a 

concessão do benefício de aposentadoria rural por idade, o 

preenchimento dos seguintes requisitos, in verbis: “a) a idade completa de 

55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 48, § 1º); b) a 

comprovação do exercício da atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício 

(art. 48, § 2º, c/c 143); e c) a condição de empregado prestador de 

serviço de natureza rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua 

subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado 

(art. 11, I, a), ou de trabalhador autônomo rural (art. 11, V, ‘g’), trabalhador 

avulso rural (art. 11, VI) ou de segurado especial (art. 11, VII)[1].” Com 

efeito, a parte autora instruiu a inicial com documentos para a 

comprovação da qualidade de segurada especial (id nº 

13607919/13608219). Diante da dificuldade do rurícola colecionar provas 

da sua atividade, a jurisprudência vem flexibilizando quanto ao início de 

prova de tal condição, vejamos: “O rol de documentos hábeis à 

comprovação do exercício de atividade rural, inscrito no art. 106, 

parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente exemplificativo, e não 

taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros documentos além dos 

previstos no mencionado dispositivo.[2]” É nesse sentido que o STJ elenca 

alguns documentos que podem comprovar a condição de trabalhador 

rural, in verbis: 1.1 Anotações contidas na certidão do registro do 

casamento civil. (AR 664-SP, Min. Vicente Leal, DJU 25-10-1999, p. 35); 

1.2 Certificado de reservista, em nome do autor, onde consta a profissão 

de agricultor (EERESP 155249/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 

31-5-1999, p. 167); 1.3 Certidão de casamento onde consta a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 134618/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 

13-10-1997, p. 51675; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, 

p. 127); 1.4 Certidão de casamento onde consta a profissão de agricultor 

do marido da requerente. (RESP 238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 

8-3-2000, p. 158; RESP 116169/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 21-6-1999, p. 

180); 1.5 Cadastro de Imóvel Rural no INCRA, em nome marido. (RESP 

238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 158); 1.6 A declaração 

do ex-empregador, contemporânea aos fatos. (RESP 194696/SP, Min. 

Jorge Scartezzini, DJU 3-11-1999, p. 127); 1.7 Declarações 

contemporâneas, às quais se juntou certidão de informações cadastrais 

da Secretaria da Fazenda da Prefeitura do Município, conjuntamente. 

(RESP 174117/SP, Min. José Dantas, DJU 5-10-1998, p. 138); 1.8 

Certificado de dispensa de incorporação, constando a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 165536/SP, Min. José Dantas, DJU 

1-6-1998, p. 177; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127); 1.9 Material fotográfico do exercício do trabalho. RESP 147638/SP, 

Min. José Dantas, DJU 24-11-1997, p. 61277); 1.10 CTPS onde consta a 

profissão de lavrador do requerente. (RESP 133477/SP, Min. Fernando 

Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51672; RESP 211031/SP, Min. Edson 

Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127); 1.11 Título eleitoral onde conste a profissão 

de lavrador do requerente. (RESP 132003/SP, Min. Fernando Gonçalves, 

DJU 13-10-1997, p. 51669; RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, DJ 

1-8-2000, p. 326; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127); 1.12 Certidão de óbito do segurado, referindo-se a este como 

lavrador. (RESP 133246/SP, Min. Felix Fischer, DJU 8-9-1997, p. 42578); 

1.13 Certidão do registro de imóvel rural de pequena área, onde vive e 

trabalha a beneficiária. RESP 174168/SP, Min. José Dantas, DJU 

13-10-1998, p. 172); 1.14 Certificado de Alistamento Militar, no qual consta 

expressamente a profissão de rurícola do requerente. (RESP 252055/SP, 

Min. Edson Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326); 1.15 Escritura publica de imóvel 

rural. (RESP 116581/RS, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 29-9-1997, p. 

48259); 1.16 Documentos em nome do cônjuge apenas quando 

caracterizado regime de economia familiar. (RESP 238549/CE, Min. 

Fernando Gonçalves, DJU 28-2-2000, p. 134); 1.17 Contrato particular de 

parceria agrícola contemporâneo aos fatos. (EDRESP 125771/SP, Min. 

José Arnaldo da Fonseca, DJU 20-10-1997, p.53122) (negritos 

acrescidos). Analisando os documentos juntados pela parte autora em 

conjunto com a prova testemunhal produzida, depreende-se que, de fato, 

a parte autora, ainda que de forma descontínua, dedicou-se à atividade 

rural em regime de economia familiar pela maior parte de sua vida, tudo 

ratificado pelas testemunhas em mídia, as quais afirmam conhecer a 

autora por pelo menos 30 (trinta) anos, não tendo os documentos de id nº 

14447619 o condão de afastar tal condição, posto que os períodos de 

tempo de serviço prestado com vínculo em nome de seu esposo não 

afastam o preenchimento pela autora do tempo de labor rural mínimo 

necessário. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS LEGAIS 

PREENCHIDOS. CURTOS VÍNCULOS URBANOS EM NOME DO ESPOSO. 

PROVA EM NOME DA AUTORA. AGRAVO LEGAL IMPROVIDO. - Para 

obtenção da aposentadoria por idade rural no valor de um salário mínimo, 

exige-se a idade de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem e o efetivo 

exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao 

número de meses idêntico à carência do benefício em questão (artigos 48, 

142 e 143 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991). Para os rurícolas, 
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dispensa-se a comprovação de recolhimentos de contribuições, sendo 

suficiente a prova da idade mínima e do exercício de atividade rural, dentro 

do período estabelecido no artigo 142 da referida lei. - O entendimento 

jurisprudencial, no que diz respeito ao reconhecimento do labor rurícola, 

atina-se no sentindo de que é insuficiente apenas a produção de prova 

testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso 

fortuito, conforme disposto no Regulamento (art. 55, § 3º, da Lei nº 

8.213/91), mas requer a existência de início de prova material, 

corroborado por robusta prova testemunhal para demonstração da 

atividade rural. - Desnecessário que a prova material abranja todo o 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, desde que a 

prova testemunhal seja robusta, permitindo sua vinculação ao tempo de 

carência. - Em relação à possibilidade de extensão do início de prova 

material a outro integrante do grupo familiar, também já se encontra 

pacificado o entendimento no âmbito do E. STJ. - O requisito etário restou 

preenchido em 2009 (fls. 19), anteriormente, portanto, ao ajuizamento da 

ação. 12/09/2017 PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CURTOS VÍN… 

https://trf-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24048495/apelacao-reexame-n

ecessario-apelreex-3235-ms-0003235-7220134039999-trf3 2/2 - Como 

prova do exercício da atividade rural, a autora apresentou cópias dos 

seguintes documentos: declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

de Sonora/MS (fls. 18 e 21); certidão de nascimento do filho, ocorrido em 

1979 (fls. 22) e certidão de casamento, celebrado em 1979 (fls. 23) nas 

quais consta a ocupação de lavrador do cônjuge; notas fiscais do 

comércio de feijão de soja, emitidas nos anos de 1990, 1992 e 2007 (fls. 

25/33); contrato de arrendamento de terras, em nome da autora, para ao 

período 1989/1991 (fls. 34/36). - A prova testemunhal (fls. 86/87) veio a 

corroborar a tese da autora, na medida em que as testemunhas afirmaram 

que a parte autora sempre exerceu atividade rural, como arrendatária, 

para subsistência, em companhia do marido e do filho, sem a ajuda de 

empregados e inclusive especificaram atividades desenvolvidas por ela, 

tudo em harmonia com o acervo probatório colacionado aos autos. - Em 

que pese o apontamento dos documentos de fls. 57/60 relativamente à 

existência de três vínculos urbanos do marido, observo que tais vínculos 

duraram curtos períodos, não sendo o suficiente para descaracterizar a 

atividade predominantemente rural desenvolvida pela autora nos anos 

imediatamente anteriores ao preenchimento do requisito etário. - Assim, 

restou comprovado o efetivo labor campesino, pois desde 1979 a parte 

autora se dedicou à atividade rural, pelo que satisfaz o requisito carência 

(168 meses de contribuição exigidos para 2009, ex vi do art. 142, da Lei 

8.213/91). - Presentes os requisitos, devido o benefício pretendido. - 

Agravo legal improvido. (TRF-3 - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : 

APELREEX 3235 MS 0003235- 72.2013.4.03.9999, Orgão Julgador SÉTIMA 

TURMA Julgamento 19 de Agosto de 2013, Relator DESEMBARGADORA 

FEDERAL MÔNICA NOBRE)” A respeito do período de trabalho rural, como 

se pode observar, a parte autora comprovou que, por pelo menos 30 

(trinta) anos, exerceu o trabalho rural, vencendo, portanto, a exigência 

contida nos termos do artigo 143 da Lei n. 8.213/91, além de já possuir 

mais de 55 (cinquenta e cinco) anos de idade. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RURAL. MULHER. 

REQUISITOS. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA 

DOCUMENTAL CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. 

PROPRIEDADE LIGEIRAMENTE ACIMA DO LIMITE LEGAL. POSSIBILIDADE. 

BENEFÍCIO DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. I 

Conforme documentação acostada aos autos, restaram satisfeitos os 

requisitos necessários à concessão de aposentadoria por idade à autora 

na qualidade de segurada especial, quais sejam, comprovação da idade 

mínima de 55 anos e exercício da atividade rural em regime de economia 

familiar pelo período equivalente à carência do benefício pretendido, ainda 

que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício. II A prova testemunhal foi coesa com o alegado 

nos autos pela autora, e comprovou que ela trabalhou na lavoura por mais 

de 20 anos, em regime de economia familiar. III A teor da Súmula nº 30 da 

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, 

"Tratando-se de demanda previdenciária, o fato de o imóvel ser superior 

ao módulo rural não afasta, por si só, a qualificação de seu proprietário 

como segurado especial, desde que comprovada, nos autos, a sua 

exploração em regime de economia familiar". Dessa forma, tratando-se, no 

caso em tela, de propriedade rural cuja área abrange somente 4,95 

módulos rurais, uma vez comprovada sua exploração em regime de 

economia familiar, impõe-se a concessão do benefício, nos termos do art. 

39, I da Lei nº 8.213/91. IV Segundo o art. 20, § 4º, do CPC, tendo sido 

vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve 

ser feita mediante interpretação eqüitativa do magistrado, com a 

observância das alíneas a, b e c do parágrafo anterior. Cabível, in casu, a 

diminuição do percentual para 5% sobre o valor corrigido a ser apurado, 

considerando que não se trata de causa de grande complexidade. 

Precedentes do STJ. (TRF-2 - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : 

APELREEX 201002010095446 RJ 2010.02.01.009544-6, Orgão Julgador 

PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Publicação E-DJF2R - 

Data::17/05/2011 - Página::150, Julgamento 26 de Abril de 2011, Relator 

Juiz Federal Convocado MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO)” 

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”.[3] Posto isso, saciados os requisitos legais, 

ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente 

PROCEDENTE o pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, 

razão por que CONDENO o INSS ao pagamento do referido benefício 

previdenciário em favor de Lucas Borges dos Santos, no valor de 01 (um) 

salário mínimo, a contar da data do requerimento administrativo, salvo as 

verbas anteriores ao quinquênio, com incidência de juros de mora[4] 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[5], JULGANDO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. No ponto, “a partir da 

vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária 

e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança[6]”. Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo 

de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, uma vez que DEFIRO o 

pleito de tutela antecipada, consignando que as parcelas atrasadas serão 

objeto de execução após o trânsito em julgado. CONDENO a Autarquia 

Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre 

as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações vincendas 

(artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ). ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, 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] TRF da 1ª Região - Processo: AC 

0066712-40.2009.4.01.9199/AM; APELAÇÃO CIVEL, Convocado: JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), Órgão 

Julgador: PRIMEIRA TURMA, Publicação: e-DJF1 p.47 de 23/11/2010, Data 

da Decisão: 08/11/2010. [2] STJ - AGA - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – 618646, Relator - GILSON DIPP, DJ 

DATA:13/12/2004 PÁGINA:424. [3] 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. [4] 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 
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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 

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) [5] “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”. [6] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000796-31.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. D. A. (ADVOGADO(A))

M. A. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. D. C. (RÉU)

J. C. M. N. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

T. D. S. B. (TESTEMUNHA)

A. M. D. (TESTEMUNHA)

A. C. D. S. (TESTEMUNHA)

J. O. C. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000796-31.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MAYCON ANDRE PIRES RÉU: LILIANE APARECIDA DA COSTA 

Vistos. Primeiramente, determino à Sra. Gestora Judicial que certifique 

acerca da impossibilidade de acesso ao processo alegada pela parte 

requerida. Ademais, considerando a juntada da contestação e 

documentos em ID 15900022, INTIME-SE a parte autora para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Após, AO Ministério Público para emissão de 

parecer, em igual prazo. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 15 de outubro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000502-76.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO (ADVOGADO(A))

ATACADAO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO BARRETO LOPES (ADVOGADO(A))

MERCADO CONTINENTAL LTDA (EXECUTADO)

VIVIANE SOUZA DO COUTO (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO VITOR MARTINEZ OAB - 700.616.881-34 (REPRESENTANTE)

CRISTIANE DA COSTA SOUZA OAB - 944.534.461-87 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE Processo: 1000502-76.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: 

ATACADAO S.A. EXECUTADO: MERCADO CONTINENTAL LTDA 

REPRESENTANTE: SEBASTIAO VITOR MARTINEZ, CRISTIANE DA COSTA 

SOUZA Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR DE 

ARRESTO” ajuizada por ATACADÃO S/A em desfavor de MERCADO 

CONTINENTAL LTDA EPP, todos qualificados nos autos, visando o 

recebimento do montante inicial de R$ 9.903,90 (nove mil e novecentos e 

três reais e noventa centavos). Entre um ato e outro, foi interposta 

exceção de pré-executividade pelos executados, pugnando, em sede de 

preliminar, ilegitimidade passiva. Instado, o exequente apresentou 

impugnação à exceção em id n. 15776406. Os autos vieram conclusos. É 

A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. De pronto, cumpre 

destacar que o caso em comento comporta o julgamento antecipado da 

lide, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, 

nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, vejamos: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; (...)”. 

A exceção de pré-executividade consagrou-se na doutrina e na 

jurisprudência como uma espécie excepcional de defesa no processo de 

execução, mas, com abrangência temática restrita. Assim, embora sem 

previsão legal, a exceção tem sido admitida quando se estiver diante de 

matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício pelo Juiz, vício aferível de 

plano, que torne nulo o título executivo ou a própria execução, sendo 
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dispensável, nesse caso, a garantia do Juízo por meio de penhora dos 

bens da parte executada. Em análise dos argumentos tecidos pelos 

executados no que toca à incidência de ilegitimidade passiva nos autos, 

tenho que merecem acolhimento parcial. Explico. Os executados 

sustentam que não são partes legítimas para figurarem no polo passivo da 

demanda, uma vez que não possuem quaisquer vínculos jurídicos ou 

comerciais com a empresa ré Mercado Continental LTDA, ou seja, foram 

responsabilizados por uma dívida que não mais subsistem em suas 

esferas patrimoniais/societárias. Pois bem. Compulsando detidamente os 

autos, verifico que os sócios Sebastião Vitor Menezes e Cristiane da 

Costa Souza foram proprietários da empresa executada, conforme se 

extrai do contrato da sociedade limitada acostado na id n.º 13062616, bem 

como contraíram dívidas com o exequente à época da vigência societária. 

Nesse passo, o primeiro sócio a se retirar foi Sebastião Vitor Menezes (ex 

vi documento juntado na ID n. 14737719 e registrado na Junta Comercial 

em 16/08/2017) e posteriormente, a segunda sócia Cristiane da Costa 

Souza conforme documento juntado na ID n. 15153978 e registrado na 

Junta comercial em 27/06//2018. E durante tais marcos temporais, a sócia 

Cristiane pactuou contrato de assunção e confissão de dívidas com o 

Exequente datado em 08/02/2018 (ID n. 13062512). Assim sendo, no que 

toca, mais precisamente, ao débito exequendo, há que se adotar os 

contornos jurídicos necessários por se tratar do instituto do sócio 

retirante, expressamente previsto em nosso ordenamento. Sobre a figura 

do sócio retirante, o art. 1.032 do CC/02 é crível ao preceituar que: “Art. 

1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus 

herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até 

dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois 

primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se 

requerer a averbação.” (negritos acrescidos) Com base na legislação 

encimada, o fato de os sócios se retirarem da empresa, não o eximem de 

responsabilização pelas obrigações contraídas quando do exercício das 

atividades societárias, ou seja, responderão por dívidas constituídas antes 

de sua retirada até os 02 (dois) anos subsequentes da averbação da 

resolução da sociedade. No entanto, tal interpretação deve ser cumulada 

ao preceituado no art. 1.003, parágrafo único, do mesmo diploma, in 

verbis: “Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a 

correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos 

demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade. Parágrafo 

único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, 

responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a 

sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.” (negritos 

acrescidos) Dito isso, a responsabilização deve se valer por meio da 

cumulação de dois requisitos, sendo eles: I. Contrair obrigação anterior à 

data da retirada. II. Averbação da modificação do contrato. In casu, o 

ex-sócio Sebastião não deve ser responsabilizado por uma dívida que não 

concorreu, visto que a sua retirada foi registrada na data de 16/08/2017 

enquanto a dívida novada foi registrada na data de 08/02/2018, ou seja, 

meses após, sendo inaplicável o disposto do art. 1.032 do CC/02 em 

relação à dívida em debate. Já quanto à ex-sócia Cristiane, tal sorte não 

lhe assiste, pois verifico que a sua retirada foi registrada em 27/06/2018, 

depois de já contraída a obrigação, devendo incidir no disposto do artigo 

encimado. Explico. Por se tratar de novação objetiva, ou seja, criou-se 

uma nova dívida para extinguir a anterior, conforme preceituado pelo 

art.360 do CC/02, in verbis: “Art. 360. Dá-se a novação: I - quando o 

devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a 

anterior;” Nessa toada, a nova dívida foi constituída na data do vencimento 

da primeira parcela em 15/02/2018 e indicada no contrato de confissão de 

id. 13062512, sendo assim, embora a ex-sócia tenha registrado a sua 

retirada meses após a constituição de tal dívida, não a exime de suas 

responsabilidades desde a data da averbação da modificação contratual 

(27/06/2018, id.13062512). Além do mais, embora também tenha ocorrido a 

cessão de direitos ao Sr. Richard, o diploma civil reafirma a sua 

responsabilidade bienal desde o registro de sua retirada, por força do art. 

1.003 do CC/02. E para fim de elucidar tal entendimento, vejamos o 

documento juntado na ID n. 15153979: “(...) CLÁUSULA SEGUNDA: A 

sócia CRISTIANE DA COSTA SOUZA, cede, vende e transfere suas 500 

(quinhentas) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) 

cada uma, para o sócio RICHARD VIEIRA DA SILVA, acima qualificado. (...) 

Parágrafo primeiro – A sócia que se retira da sociedade, declara haver 

recebido todos os seus direitos e haveres, dando-se por pago e satisfeito, 

para não mais reclamar dos sócios nem da sociedade.” Nesse sentido, é o 

entendimento jurisprudencial: “TJ-RS - Recurso Cível 71007129026 RS 

(TJ-RS) Data de publicação: 03/11/2017 Ementa: RECURSO INOMINADO. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO RETIRANTE DA EMPRESA. 

RESPONSABILIDADE PELAS DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELA SOCIEDADE 

ATÉ O PRAZO DE DOIS ANOS, A CONTAR DA AVERBAÇÃO DA 

DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE NA JUNTA COMERCIAL. EXEGESE 

DO ART. 1.032 E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.003 DO ATUAL 

CÓDIGO CIVIL . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71007129026, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 31/10/2017). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE DE 

DISCUTIR A MATÉRIA PELA VIA ELEITA. RESPONSABILIDADE EX SÓCIO 

RETIRANTE. Admite-se a responsabilidade patrimonial do ex sócio retirante 

da pessoa jurídica, a qual se estende pelo prazo de dois anos contados 

da averbação da alteração do contrato social pela junta comercial, 

abrangendo apenas as obrigações anteriores à sua retirada, bem como as 

obrigações posteriores até o prazo assinalado na lei (dois 11/10/2018 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Recurso Cível : 

7 1 0 0 7 1 2 9 0 2 6  R S 

https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/517075189/recursocivel710071

29026-rs/inteiro-teor-517075191?ref=juris-tabs# 4/6 anos), conforme se 

extrai do disposto no artigo 1.003, parágrafo único, e no artigo 1.032, 

ambos do Código Civil. No caso concreto, o agravante se retirou da 

sociedade por meio da alteração contratual em 13.07.2000, registrada na 

Junta Comercial, o que indica estar vinculada às obrigações da pessoa 

jurídica até 13.07.2002, o que torna inviável a responsabilização 

patrimonial do recorrente, porquanto constituído o título executivo apenas 

em 25.09.2002. AGRAVO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70070414073, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 10/05/2017). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 

REQUISITOS PRESENTES. Possível a desconsideração da personalidade 

jurídica quando evidenciada a ocorrência de dissolução irregular da 

sociedade, como no caso, em que não foi realizada a prévia liquidação da 

empresa agravante, com pagamento de todos os credores. LEGITIMAÇÃO 

PASSIVA DA SÓCIA RETIRANTE. RESPONSABILIDADE PELAS DÍVIDAS 

CONTRAÍDAS PELA SOCIEDADE ATÉ O PRAZO DE DOIS ANOS, A 

CONTAR A CONTAR DA AVERBAÇÃO DA DISSOLUÇÃO PARCIAL DA 

SOCIEDADE NA JUNTA COMERCIAL. EXEGESE DO ART. 1.032 E DO 

PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.003 DO ATUAL CÓDIGO CIVIL. NEGARAM 

PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70066577107, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro 

Celso Dal Pra, Julgado em 29/10/2015)” (negritos acrescidos) Portanto, 

considerando que o documento exequendo foi contraído antes do registro 

da retirada da ex-sócia Cristiane, AFASTO a preliminar de ilegitimidade 

arguida pela excipiente. Na oportunidade, ACOLHO a preliminar de 

ilegitimidade passiva do excipiente e ex-sócio Sebastião, porquanto a sua 

retirada ter ocorrido antes da dívida exequenda, devendo ser excluído do 

polo passivo. Por fim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as 

exceções de pré-executividade opostas para o fim de reconhecer a 

ILEGITIMIDADE PASSIVA do ex-sócio Sebastião Vitor Martinez, e em 

contrapartida DETERMINAR o processamento regular da execução em 

relação à ex-sócia Cristiane da Costa Souza, dentro dos limites da 

responsabilidade societária, salvo exceções legais. CUMPRA 

integralmente a r. decisão de id. 13479413, devendo observar a devolução 

de prazo. De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 08 de outubro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247816 Nr: 2045-68.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Cesar do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aruana Seguros S/A, Seguradora Lider dos 

Consórcios de Seguro DPVAT - S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Cesar da Costa - 

OAB:15.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 INTIMAÇÃO do procurador das partes requeridas para que manifeste 

acerca do Laudo Médico Pericial de fls. 175/177. No prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246453 Nr: 1372-75.2017.811.0011

 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): Alves de Souza & Santos Ltda - ME, Emerson 

Alves de Souza, Ilma Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00( vinte e cinco reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

intimação das partes requeridas, devendo juntar aos autos o comprovante 

do pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253130 Nr: 4801-50.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aruana Seguros S/A, Seguradora Lider dos 

Consórcios do Seguro - DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Cesar da Costa - 

OAB:15.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.194-A

 INTIMAÇÃO do procurador das partes requeridas para que manifeste 

acerca do Laudo Médico Pericial de fls. 114/115. No prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 245266 Nr: 686-83.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF - Administradora de Consórcio Nacional Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Tragianete Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielly A. Storti Assunção - 

OAB:21.240, GILSON SANTONI FILHO - OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY APARECIDO 

MARTINS FERREIRA - OAB:21095/O

 INTIMAÇÃO da parte autora para que se manifeste acerca dos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257544 Nr: 696-93.2018.811.0011

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APRASHE-Associação dos Produtores Rurais do 

Assentamento Santa Helena II, Nilton Cesar da Silva Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Maldonado, Deilson dos Santos, Duda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Silva de Lima - 

OAB:19.919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINE DA SILVA 

MALDONADO - OAB:21779/O

 Intimação do Procurador da parte autora para especificar as provas que 

ainda pretende produzir , no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 25993 Nr: 443-91.2007.811.0011

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jocézio Brito de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel Almeida Campos, Nério Gomes de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391, CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:14.566, José 

Antonio Duarte Alvares - OAB:3432, Luciano Salles Chiappa - 

OAB:14.566, MARCELO SILVA MOURA - OAB:12307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celia Regina de Mattos 

Prado - OAB:8961

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para que se manifeste acerca 

do AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 261671 Nr: 2456-77.2018.811.0011

 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: APRASHE-Associação dos Produtores Rurais do 

Assentamento Santa Helena II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Ortiz Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Silva de Lima - 

OAB:19.919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação dos Procuradores das partes da r. decisão de fls. 36/37 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 236909 Nr: 1196-33.2016.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CRdC, FAdRC, MLdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 1196-33.2016.811.0011 – Código: 236909

ESPÉCIE: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: Carlos Roberto das Chagas e Fernanda Angelina 

dos Reis Chagas e Maria Luiza dos Santos Chagas

PARTE REQUERIDA: Carla Andréia dos Reis

INTIMANDO (A, S): Requerido (a): Carla Andréia dos Reis, Cpf: 

02469075173, Rg: 2814156-3 SSP MT Filiação: José Carlos Pimenta dos 

Reis e de Alda Ardaia Brito Ferraz, data de nascimento: 18/10/1990, 

brasileiro(a), natural de Mirassol d´oeste-MT, convivente, do lar / 

autônoma, Endereço: Rua 28 de Outubro, Nº 519, Bairro: Cidade 

Tamandaré, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/04/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE GUARDA C.C PEDIDO DE 

TUTELA” proposta pelo genitor CARLOS ROBERTO DAS CHAGAS, em 

desfavor de CARLA ANDRÉIA DOS REIS, visando a guarda dos menores 

F.A dos R.C e M. L. dos S.C, todos devidamente qualificado nos autos. A 

inicial veio instruída com os documentos de fls. 12/17. Recebida a inicial às 

fls. 18, fora determinado estudo psicossocial, bem como a citação da 

requerida. Entre um ato e outro, realizou-se acordo conforme Termo 
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acostado às fls. 78/80 Instado, o MPE se manifestou favorável quanto à 

homologação do acordo (fls. 82/82v). Os autos vieram conclusos. É o que 

tinha a relatar. Fundamento e Decido. nPrima facie, mister discorrer que a 

atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social 

por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, 

dessarte, havendo auto composição entre as partes nada mais resta 

senão homologá-lo. Deste modo, compulsando detidamente aos autos, 

verifica-se o acordo entabulado em sede de solenidade, sob as seguintes 

condições: I. Os infantes ficarão sob a responsabilidade do genitor II. A 

visitação será exercida nos finais de semana alternados. III. O pagamento 

de pensão alimentícia ficará sob a responsabilidade da genitora, no 

importe de R$ 200,00 (duzentos reais), equivalente a 21% (vinte e um por 

cento) do salário mínimo vigente. VI. As despesas extraordinárias serão 

rateadas entre os genitores. Nesse diapasão, numa perspectiva do 

princípio do melhor interesse dos infantes, a guarda somente poderá ser 

deferida quando apresentar reais vantagens para os menores e fundar-se 

em motivos legítimos. In casu, é possível observar que o genitor possui 

interesse em permanecer tutelando os filhos menores, pois nutre 

sentimentos de afeto pelos mesmos, sendo certo que a genitora não se 

opõe à pretensão (fls.67/69) Ora, a finalidade precípua da guarda é 

amparar a criança ou adolescente que se encontre em situação de risco, 

seja pelo abandono dos pais biológicos, seja pela existência qualquer de 

motivo suficiente, ou mesmo visando apenas regularizar a posse de fato, 

como ocorre in casu. Além disso, a jurisprudência reafirma o conceito de 

que a mudança no ambiente familiar do menor deve ser evitada, quanto 

possível, com a finalidade de minimizar o impacto emocional pertinente a 

tais situações, conforme, inclusive, já decidiu o STF: “O menor, de regra, 

deve ser mantido onde está desde que aí se encontre bem. A troca do 

meio ambiente deve ser evitada o quanto possível, para não causar 

prejuízo psíquico à criança. (STF, RE 100.200.0, 2ª T. – j. 27.9.83, Rel. Min. 

Moreira Alves, in RT 586/234)” Diante do raciocínio supracitado, tais 

vínculos e laços familiares relacionados à convivência dos menores com o 

genitor e sua esposa não devem ser ignorados mediante um julgamento 

prudente. Considerando que a situação de fato já descreve a guarda das 

crianças como sendo do genitor, a presente medida será deferida como 

forma de resguardar a posse de fato dos infantes. Ora, se a criança, no 

local onde está, recebe a devida assistência material, moral e educacional, 

não há razão para se mudar tal situação fática favorável ao interesse dos 

menores. Por derradeiro, insta salientar que a medida certamente trará 

reais vantagens às crianças, pois estão sendo criadas por membros da 

família que a amam e demonstram dispor da estabilidade necessária para 

garantir o seu saudável desenvolvimento. Pelo exposto, com fundamento 

no inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a auto 

composição derradeira em todos os seus termos e cláusulas e JULGO 

EXTINTO o presente feito com resolução de mérito. Condeno as partes ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, pro rata, nos 

termos do artigo 86, CPC/15, porém, suspendo sua exigibilidade, pelo 

prazo legal, eis que beneficiários da Justiça Gratuita. Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo P.R.I. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 10 de agosto de 

2018. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima. Juíza de Direito

Eu, Mariana Brenda R. N. de Oliveira, estagiaria de Direito, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 2 de outubro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255794 Nr: 5929-08.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana dos Santos Nascimento de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvorada Transportes e Logistica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora, para manifestar o que é de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Conforme r. decisão de fls. 36.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 235528 Nr: 490-50.2016.811.0011

 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: Natural Pork Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Caetano Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Cristina Martins 

Trevisan - OAB:11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:16828, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 (...)Por todo o exposto, consubstanciada nas provas existentes nos 

autos, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inaugural, de modo que DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso II, do art. 

487 do CPC/15.CONDENO a Requerente ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º, do art. 85, do 

CPC/15.Com o trânsito em julgado, certifique-se e JUNTE-SE cópia desta 

sentença aos autos principais.Ciência ao MPE.Após, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.P. R. I. Cumpra-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 14 de agosto de 2018.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 235528 Nr: 490-50.2016.811.0011

 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: Natural Pork Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Caetano Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Cristina Martins 

Trevisan - OAB:11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:16828, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 Vistos.

Na toada da manifestação de fl.32, DETERMINO que a Secretaria de Vara 

expeça o necessário ao cumprimento, voltando-me conclusos após tudo 

cumprido.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 240540 Nr: 3179-67.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Ferreira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte exequente para que dê andamento no 

feito, acerca do prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 259115 Nr: 1470-26.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Haroldo Gustavo Greve, Adriano Valenciano, SAMUEL 

DE CARVALHO LIMA, Agmar Rodrigues Ribeiro, Reinaldo Bossolani Nossa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D'Oeste -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 1470-26.2018.811.0011 – Código: 259115

ESPÉCIE: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: HAROLDO GUSTAVO GREVE E ADRIANO 

VALENCIANO E SAMUEL DE CARVALHO LIMA E AGMAR RODRIGUES 

RIBEIRO E REINALDO BOSSOLANI NOSSA

PARTE REQUERIDA: MUNICÍPIO DE MIRASSOL DOESTE-MT

INTIMANDO (A, S): Requerente: Adriano Valenciano, brasileiro (a), 

convivente, Endereço: Rua Mariano Rodrigues Paiva Nº 2848, Bairro: 

Jardim favo de Mel, Cidade: Mirassol Doeste-MT e Requerente: Agmar 

Rodrigues Ribeiro, Cpf: 87070880197, Rg: 1254291-1 SSP MT, 

brasileiro(a), casado(a), funcionário publico, Endereço: Rua Padre Jose de 

Anchieta Nº 4376, Bairro: Parque Morumbi, Cidade: Mirassol Doeste-MT e 

Requerente: Haroldo Gustavo Greve, Rg: 1363655-3 SSP MT, brasileiro(a), 

natural de Mirassol Doeste-MT, solteiro(a), funcionário público municipal, 

Endereço: Rua Francisco Botelho Neto, 154, Bairro: Jardim Favo de Mel, 

Cidade: Mirassol Doeste-MT e Requerente: Reinaldo Bossolani Nossa, Cpf: 

80298575191, Rg: 1037219-9, brasileiro(a), convivente, funcionário 

publico, Endereço: Rua Wanderlei São Marcos Nogueira 291, Cidade: 

Mirassol Doeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/04/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes requeridas, acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: PARTE FINAL - POSTO ISSO, ACOLHO a pretensão deduzida 

nos autos, razão porque JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido dos 

requerentes para condenar a parte requerida MUNICÍPIO DE MIRASSOL 

D’OESTE, a incorporar à remuneração dos requerentes (e a quaisquer 

outras verbas percebidas no período) o percentual decorrente da eventual 

perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, a ser 

determinado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento, com a 

finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira da servidora 

requerente e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória. Se constatada a defasagem, qual o percentual devido, 

observando-se o limite máximo de 11,98%, bem como o prazo 

prescricional, e, ainda, o pagamento dos valores pretéritos, considerando 

a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 anos anteriores ao 

ajuizamento da Ação de Cobrança, devendo incidir sobre eventuais 

valores os descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária. 

Sobre os possíveis valores encontrados incidirão juros moratórios a partir 

da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1º-F da 

Lei nº 9.494/97 (redação dada pela Lei nº 11.960/09). Tocante à correção 

monetária, esta é devida desde quando cada parcela deveria ter sido 

paga, com base no INPC, até o advento da Lei nº 11.960/09, que deu nova 

redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, quando passarão a incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução 

do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do NCPC. Por fim, quanto aos 

honorários advocatícios, serão definidos quando liquidado o julgado, nos 

termos previstos no inciso II, § 4º, do artigo 85 do NCPC. ISENTO o réu do 

pagamento de despesas, custas processuais nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Com ou 

sem recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça para o reexame necessário. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’oeste/MT, 29 de agosto de 2018. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima. Juíza 

de Direito.

Eu, Mariana Brenda R. N. de Oliveira, estagiaria de Direito, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 18 de outubro de 2018

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 249169 Nr: 2664-95.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE-Distribuidora de Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Castelão Supermercado Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte exequente de que os autos encontram 

com vistas, bem como da r. decisão de fls. 85/85v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 128234 Nr: 1047-13.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR os procuradores da parte autora para que pugne o que é de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme despacho de fl. 163.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 177600 Nr: 576-26.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJdS, ESS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: alexandry chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640, Clinton Ferreira da Silva - OAB:22335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte exequente para que dê andamento no 

feito, acerca do prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 85295 Nr: 2975-67.2009.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paula Domingues Baviloni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Curvelândia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Ferreira Destro - 

OAB:6390/MT, Deyvison Barreto de Souza - OAB:23202, Rosiane 

Pereira dos Santos - OAB:21.789

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 2975-67.2009.811.0011 – Código: 85295

ESPÉCIE: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Paula Domingues Baviloni

PARTE REQUERIDA: O Município de Curvelândia - MT

INTIMANDO (A, S): Requerente: Paula Domingues Baviloni, Cpf: 

69380937172, Rg: 0932966-8 SSP MT, brasileiro(a), solteiro(a), 

farmacêutico-bioquímico.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/08/2009

VALOR DA CAUSA: R$ 13.807,96

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. Cuida-se de Ação de Execução de Sentença movida 

por Paula Domingues Baviloni contra Município de Curvelândia-MT 

buscando, em síntese, a prestação jurisdicional. Após a intimação da 

executada, a mesma apresentou proposta de pagamento às fls.421/424, o 

qual a requerente manifestou sua concordância à fl. 426. Os autos vieram 

conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Sem 

delongas despiciendas, considerando que a exequente concordou com a 

proposta apresentada pela executada, HOMOLOGO a proposta 

apresentada. Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do 

feito, com espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO 

EXTINTA a vertente execução. EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios. 

Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 
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partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução. Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos 

termos do art. 8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01. P.R.I.C. 

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 30 de agosto de 2018. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito.

 Eu, Mariana Brenda R. N. de Oliveira, estagiaria de Direito, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 18 de outubro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 243843 Nr: 4847-73.2016.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tapajós Lar Center - Industria e Comércio de 

Artigos de Vidraçaria e Marmoaria Ltda - ME, Flavio de Paiva Mazali, Nabia 

Cristiane de Andrade, Ana Paula Mazali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:OAB/MS 19.645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 INTIMAR o procurador do parte exequente para pugnar o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.Conforme decisão de fl 65, v.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 87257 Nr: 3278-81.2009.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Ademir Fiorim, Giselda Maria Catosso Fiorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Léa Maria Lopes Mendonça, Maria de Lourdes 

Dias Marques, Espólio de Paulo Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lívia Comar da Silva - 

OAB:7650-B, Pedro Ovelar - OAB:6270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, o advogado do requerido foi intimado via DJE do r. 

despacho de fls. 630, deixando fluir o prazo, sem manifestação.

 Mirassol D’Oeste – MT, 18 de Outubro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001156-63.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADERMO MUSSI (ADVOGADO(A))

JAIME ESTEVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte requerida para querendo responder a ação, 

no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data da realização da 

audiência de conciliação, qual seja 18/10/2018. Mirassol d'Oeste/MT, 18 de 

outubro de 2018. CAROLINE DA SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001576-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE SOUZA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

M. S. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANI FRANCISCA SOARES DA SILVA OAB - 315.296.378-56 

(REPRESENTANTE)

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: 1001576-68.2018.8.11.0011. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MONICK SOARES DA SILVA 

REPRESENTANTE: IVANI FRANCISCA SOARES DA SILVA RÉU: INSS De 

proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, DEIXO de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. Incialmente, vislumbro que a parte 

autora requer a tutela específica consistente em obrigação de fazer, a fim 

de que seja concedido o benefício previdenciário pleiteado na inicial, uma 

vez que preenche todos os requisitos para o seu deferimento. Pois bem. 

Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo 

disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá cumulativamente conter a 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e 

o justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se que a 

pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

necessários para concessão da tutela antecipada, uma vez que o 

conjunto probatório produzido não é suficiente para o deferimento da 

tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. Neste pórtico, 

trago a baila o entendimento esposado pelos Tribunais Pátrios em caso 

quejandos, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À 

CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados elementos 

suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - Os 

documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 
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TURMA)”. Em suma, a parte autora, ao menos no presente momento, não 

demonstrou de maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes 

para convencer esta Magistrada, porquanto a prova documental 

colacionada necessita de maior dilação probatória para a análise da 

suposta concessão do benefício clamado pela parte requerente. Diante do 

exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte requerente, 

ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos nesse 

momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do principio 

rebus sic standibus. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual 

dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 

do NCPC. Uma vez apresentada peça contestatória, no prazo legal, 

certifique-se e dê-se vista dos autos a parte autora para, querendo, 

impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a realização da perícia 

médica, desde já, NOMEIO como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a 

Secretária desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar 

a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se a perita para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de 

Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários periciais no valor 

de R$ 600,00 (seiscentos reais) serão arcados pela Justiça Federal, na 

forma do art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho 

da Justiça Federal cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, devendo ser expedido ofício para pagamento ao 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores esclarecimentos por 

parte do perito. Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada 

justifica-se pelo fato de inexistir perito médico no Município de Mirassol D’ 

Oeste/MT, o que obriga a nomeação de profissional domiciliado no 

Município de Cáceres/MT, ente político equidistante a aproximadamente 

100 km da sede desta Comarca e, consequentemente, faz com que o 

expert percorra a distância aproximada de 200 km para a realização dos 

exames médicos referentes aos processos em que atua como perito, 

demonstrando, assim, a necessidade de majoração do valor da perícia, a 

fim de não prejudicar a prestação jurisdicional as partes e interessados. 

Determino ainda que a Assistente Social do Juízo realize, no prazo máximo 

de 20 (vinte) dias, estudo social no ambiente familiar da requerente, 

devendo trazer aos autos o competente relatório, para se aferir a real 

necessidade da percepção do benefício assistencial pleiteado. Com a 

juntada do laudo médico pericial e o relatório social, intimem-se as partes 

para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a 

intimação da parte requerente mediante publicação no DJE e intimação da 

parte requerida mediante remessa postal dos autos, nos termos do 

Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. Superado o prazo ventilado, 

certifique-se e à conclusão mediante triagem, para análise da necessidade 

de designação de audiência de instrução e julgamento. Ao arremate, 

demonstrada a hipossuficiência da parte autora, assim como a sua 

impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos 

moldes do art. 98 do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol d’ Oeste – 

MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000548-65.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANSUELO FERRAI DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Vistos em correição. Considerando-se a manifestação constante do ID 

15749702 HOMOLOGO A DESISTÊNCIA, extinguindo o feito sem resolução 

do mérito, com esteio no dispositivo 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

independentemente da diligência prevista no art. 485, § 4º, do mesmo 

Diploma Legal, porquanto ainda não houve a apresentação de contestação 

pelo réu. Condeno o autor ao pagamento de custas e despesas 

processuais remanescentes, na forma do art. 90 do Código de Processo 

Civil. Proceda a Secretaria com a baixa em eventuais penhoras. Preclusas 

as vias recursais, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

P.R.I.C. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001486-60.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIUS SANTOS (ADVOGADO(A))

ANA MARIA RIBEIRO BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001486-60.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: ANA MARIA RIBEIRO BORGES Se nos depara com alvará 

judicial ajuizado por Ana Maria Ribeiro Borges, em que colima o 

levantamento a quantia de R$7.199,80 (sete mil, cento e noventa e nove 

reais e oitenta centavos) referente ao saldo depositado no Fundo de 

Garantia de Tempo de Serviço do seu filho falecido Moises Ribeiro Borges. 

Com a inicial vieram os documentos anexados nos ID’s 15594892, 

15594893, 15594904, 15594895, 15594900, 155940901 e 15594740. 

Instado a se manifestar, o parquet opinou pelo indeferimento do pleito 

inicial. Vieram conclusos. Decido. Analisando o processo, percebe-se 

que, de fato, a requerente é genitora do de cujus consoante ressai dos 

documentos pessoais anexados ao processo. Todavia, a certidão de óbito 

constante do ID 15594895 atesta que o falecido deixou bens a inventariar. 

Como é cediço, a jurisprudência é pacífica no sentido de que havendo 

bens a serem inventariados, não é meio cabível alvará judicial, a propósito: 

Ementa: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. SUCESSÃO. ALVARÁ. O pleito de 

alvará é uma exceção à obrigatoriedade da realização do inventário, e, 

tendo o falecido deixado bens a inventariar, incabível o pedido. RECURSO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079217238, Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, 

Julgado em 02/10/2018) Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. SUCESSÃO. ALVARÁ. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXISTÊNCIA DE 

BENS A INVENTARIAR. O pleito de alvará é uma exceção à 

obrigatoriedade da realização do inventário, e, tendo o falecido deixado 

bens a inventariar, incabível o pedido. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70079075388, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 18/09/2018) Diante 

do exposto, INDEFIRO o pedido de alvará. P. R. I. C Mirassol D' Oeste/MT. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001570-61.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DINAIR MARIA CASSIANO (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001570-61.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): DINAIR MARIA CASSIANO RÉU: GERENTE EXECUTIVO DO 

INSS De proêmio, 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 da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato 

Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida, mediante 

remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos 

do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no 

artigo 231 do NCPC. Noutro giro, a parte autora requer a tutela específica 

consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o 

benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida 

são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá 

cumulativamente conter a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento 
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final (periculum in mora). Em que pesem as argumentações constantes na 

exordial, nota-se que a pretensão da parte autora está desamparada dos 

pressupostos necessários para concessão da tutela antecipada, uma vez 

que o conjunto probatório produzido não é suficiente para o deferimento 

da tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. Neste pórtico, 

trago a baila o entendimento esposado pelo Tribunal Pátrio em caso 

quejando, vejamos: “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)”. (Grifo nossos) Em suma, a parte autora, ao menos no presente 

momento, não demonstrou de maneira robusta no bojo dos autos 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada, porquanto a prova 

documental colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação 

probatória para a análise da suposta concessão do benefício clamado 

pela parte requerente. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de 

tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos 

requisitos legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da 

aplicação vindoura do principio rebus sic standibus. Por fim, demostrada a 

hipossuficiência da parte autora, assim como a sua impossibilidade de 

arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de 

sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do 

NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol D’ Oeste – MT. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001577-53.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS (ADVOGADO(A))

ANTONIO APARECIDO DE MOURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

De proêmio, 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 da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida, mediante 

remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos 

do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no 

artigo 231 do NCPC. Noutro giro, a parte autora requer a tutela específica 

consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o 

benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida 

são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá 

cumulativamente conter a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final (periculum in mora). Em que pesem as argumentações constantes na 

exordial, nota-se que a pretensão da parte autora está desamparada dos 

pressupostos necessários para concessão da tutela antecipada, uma vez 

que o conjunto probatório produzido não é suficiente para o deferimento 

da tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. Neste pórtico, 

trago a baila o entendimento esposado pelo Tribunal Pátrio em caso 

quejando, vejamos: “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)”. (Grifo nossos) Em suma, a parte autora, ao menos no presente 

momento, não demonstrou de maneira robusta no bojo dos autos 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada, porquanto a prova 

documental colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação 

probatória para a análise da suposta concessão do benefício clamado 

pela parte requerente. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de 

tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos 

requisitos legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da 

aplicação vindoura do principio rebus sic standibus. Por fim, demostrada a 

hipossuficiência da parte autora, assim como a sua impossibilidade de 

arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de 

sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do 

NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol D’ Oeste – MT. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001583-60.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

I. S. B. S. (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. M. D. M. D. (IMPETRADO)

 

PJE 1001583-60.2018.8.11.0011 Cuida-se de Mandado de Segurança c/c 

pedido de liminar impetrado por Irene Sozares Barbosa Soares em face da 

Prefeitura de Mirassol d’Oeste, em que alega, em apertadíssima sinopse, 

ter sido preteria em teste seletivo organizado pela Prefeitura para a 

contratação de estagiários na área de psicologia, devido ao fato de o 

seguro contra acidente pessoais contratado para todos os estagiários ter 

se recusado e emitir apólice em seu favor por causa da sua idade. Pois 

bem. Como se denota dos autos, a impetrante nem sequer indicou a 

autoridade coatora em sua petição inicial, limitando-se a informar que o 

suposto ato ilegal teria sido praticado pela Prefeitura de Mirassol d’Oeste. 

Diante desse fato, o indeferimento da exordial se mostra necessário, à luz 

do disposto nos arts. 6º e 10 da Lei 12.016/2008. A propósito, citem-se: 

Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos 

pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os 

documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, 

além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se 

acha vinculada ou da qual exerce atribuições. Art. 10. A inicial será desde 

logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado 

de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando 

decorrido o prazo legal para a impetração. Com efeito, considera-se 

autoridade coatora, conforme redação do §3º do art. 6º da Lei 12.016/09, 

aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem 

para sua prática. Da redação do mencionado dispositivo extrai-se que a 

autoridade coatora é aquela que detém na ordem hierárquica poder de 

decisão e é competente para praticar os atos administrativos decisórios. 

No mesmo sentido, trilham os arestos extraídos da jurisprudência pátria 

abaixo relacionados: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. 

REPROVAÇÃO DO CANDIDATO NA PROVA DE TÍTULOS. REVISÃO. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA. ATO DE ATRIBUIÇÃO DO CESPE. INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL. 1. A ação mandamental exige a demonstração, de plano, 

da existência do ato ilegal ou abusivo atribuído à autoridade impetrada. Na 

espécie, contudo, a petição inicial não atribui tal prática ao Ministro de 

Estado da Ciência e Tecnologia, nem a qualquer outra autoridade 

mencionada no art. 105, inc. I, b, da Constituição Federal. 2. Autoridade 

coatora é a pessoa que ordena, executa diretamente ou omite a prática do 
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ato impugnado, não sendo este o caso do Ministro impetrado em relação à 

avaliação dos títulos apresentados pelo candidato, no âmbito de concurso 

público para provimento de vagas em cargos do Ministério da Ciência e 

Tecnologia. 3. A teor da compreensão firmada pelo Superior Tribunal de 

Justiça, "A homologação do concurso é mera consequência do seu 

resultado, de modo que, na verdade, a presente impetração volta-se 

contra ato de atribuição do CESPE, a quem compete a elaboração, 

correção da prova e análise dos recursos administrativos, o que acaba 

por afastar a competência desta Corte para conhecer desta ação 

mandamental" (AgRg no MS 14.132/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES 

MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/3/2009, DJe 22/4/2009). 4. 

Agravo regimental a que se nega provimento. AgRg no MS 14.254/DF, Rel. 

Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 

16/04/2013. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ATO 

NORMATIVO DE EFEITO CONCRETO. AUTORIDADE COMPETENTE PARA 

APLICAR A NORMA. ENCAMPAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 1. Hipótese em que o agravante 

impetrou mandado de segurança contra auto de infração lavrado pelo 

prefeito do Município de Blumenau, ora agravado, objetivando a cobrança 

de ISS incidente sobre operações de arrendamento mercantil. 2. O 

acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina manteve o 

indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 8º, da Lei n. 1.533/51, combinado com o art. 

267,IV, e § 3º, do CPC, sob o argumento de que a autoridade coatora, na 

impetração preventiva, é aquela que tem competência para expedir o ato 

que poderá violar o alegado direito líquido e certo. 3. O dissídio 

jurisprudencial invocado não foi demonstrado, nos termos do art. 255, e 

seus parágrafos, do Regimento Interno do STJ, tendo em vista que a 

recorrente não mencionou as circunstâncias que identificassem ou 

assemelhassem os casos confrontados. 4. Em se tratando de mandado de 

segurança preventivo, a autoridade impetrada deve ser aquela que tem 

competência para expedir o ato que poderá violar o alegado direito líquido 

e certo. 5. O STJ tem jurisprudência no sentido de que, havendo erro na 

indicação da autoridade coatora, deve o juiz extinguir o processo sem 

julgamento de mérito, a teor do que preceitua o art. 267, inciso VI, do 

Código de Processo Civil, sendo vedada a substituição do polo passivo. 6. 

Registre-se, por oportuno, que não se aplica a teoria da encampação no 

presente caso, porquanto tal instituto é aplicável ao mandado de 

segurança tão somente quando o ato reputado coator fora efetivamente 

praticado por autoridade legítima e competente, o que não se afigura no 

caso dos autos. O Tribunal de origem, ao afastar a tese de encampação, 

foi cristalino ao afirmar que "na espécie, como se frisou, o Prefeito 

Municipal não terem legitimidade para figurar no polo passivo da ação 

mandamental, mormente porque a cobrança do débito e/ou a sua inscrição 

em dívida ativa não será por ele determinada" (fls. 403-404). 7. Agravo 

regimental não provido. AgRg no REsp 1078477/SC, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 

11/03/2010 MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MILITAR 

ESTADUAL. SOLDADO QPM-1. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DAS 

QUESTÕES 24, 28 E 29. AUTORIDADE COATORA. GOVERNADOR DO 

ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ORDEM DENEGADA. INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL. Incorreta a indicação da autoridade coatora, 

inadmissível a correção ou redirecionamento por determinação judicial. 

Ilegitimidade passiva que acarreta o indeferimento da petição inicial. 

MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO. Mandado de Segurança Nº 

70058100785, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 09/01/2014) 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AUTO DE INFRAÇÃO 

SANITÁRIA/ANIMAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO. INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL. O Secretário de Agricultura, Pecuária e Agronegócio do 

Estado do Rio Grande do Sul não detém legitimidade para figurar no polo 

passivo de mandado de segurança. Petição inicial indeferida. Inteligência 

do art. 295, II, do CPC. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. MANDADO DE 

SEGURANÇA EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Mandado de 

Segurança Nº 70057019929, Décimo Primeiro Grupo Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 

17/10/2013 (Mandado de Segurança Nº 70060078631, Tribunal Pleno, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 

02/06/2014). PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO 

DA IMPETRANTE NO CADIN/RS. SECRETÁRIO ESTADUAL DA 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. O Secretário Estadual de Agricultura, 

Pecuária e Agronegócio não possui legitimidade passiva no mandado de 

segurança que objetiva excluir o nome da parte impetrante do CADIN/RS, 

porque o ato atacado está na alçada da Contadoria e Auditoria-Geral do 

Estado - CAGE, nos termos do inciso XVIII do art. 2º da Lei Estadual nº 

13.451/10. O erro na indicação da autoridade apontada como coatora leva 

ao indeferimento da inicial, por ilegitimidade passiva. Inteligência do art. 10 

da Lei nº 12.016/09, combinado com o art. 295, II, do CPC. Precedentes do 

TJRGS e do STJ. Inicial indeferida. Mandado de Segurança Nº 

70018002386, Décimo Primeiro Grupo Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 12/12/2006 Portanto, 

se o erro na indicação do polo passivo leva ao indeferimento da inicial e ao 

julgamento da ação sem resolução do mérito, mais razão para o decreto 

de extinção do mandamus quando a parte sequer aponta a autoridade 

coatora. Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL, extinguindo o presente 

feito, sem a resolução do mérito, com fundamento no art. 10, da Lei 

12016/09 c/c art. 485 IV do Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento em custas processuais, consoante redação do art. 10, XII da 

Constituição Estadual e honorários advocatícios em virtude do teor das 

Súmulas 512, do Supremo Tribunal Federal e 105, do Superior Tribunal de 

Justiça. P. R. I. C. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001377-46.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO PEREIRA LEAL (ADVOGADO(A))

ELTON AGUIAR DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE PEREIRA NUNES DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO -DEPÓSITO DE VALORES – DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de 

seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 10 dias, efetue o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, visando o cumprimento do 

mandado de citação a ser expedido nos autos em epígrafe. 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 de pagamento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228985 Nr: 1268-54.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Unimed Vale do Jauru - Cooperativa de Trabalho Médico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA JENNIFFER MESANINI 

DE SOUZA - OAB:23722/O, Silvoney Batista Anzolin - OAB:8122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Rodrigues da Silva 

- OAB:17.872

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 258, cujo 

teor transcrevo:"Defiro o pedido de fl. 257 para determinar que a 

Secretaria da Segunda Vara proceda com a exclusão cadastral da Sra. 

Mayara Jenniffer Mesanini de Souza.

Empós, volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 164702 Nr: 2601-46.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Pereira Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 142, cujo 

teor transcrevo:"
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 Manifeste-se a parte exequente acerca da petição e do documento 

juntado à fl. 140/141, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 159558 Nr: 1605-48.2012.811.0011

 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: Delina Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ovelar - OAB:6270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 137, cujo 

dispositivo transcrevo:”...À vista do exposto, com espeque no artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na 

presente execução para HOMOLOGAR os cálculos apresentados à fl. 

132-vº/133, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Desse modo, 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.

Oportunamente, expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia 

depositada nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP, em nome da 

parte autora uma vez que o causídico constituído nos autos possui 

poderes para receber e dar quitação, consoante se infere às fls. 11.

Isento as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, nos 

termos da lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do Código de Processo Civil.

 Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido arquivem-se os presentes autos, com baixas e cautelas 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 145521 Nr: 3862-80.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Sanches Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇAO BELTRAMINI 

- OAB:12472, Luiz Pereira Pardin - OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 169, cujo 

teor transcrevo:”Trata-se de Cumprimento de Sentença propostos por 

Helena Sanches Ferreira em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social, ambos devidamente qualificados, visando à satisfação do débito 

reclamado.

 A Autarquia Federal apresentou manifestação à fl. 168-vº concordando 

com os cálculos apresentados pelo exequente.

 Os autos vieram conclusos.

 É O RELATO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No caso sub examine se mostra cabível o julgamento antecipado da lide, 

conhecendo o Magistrado diretamente do pedido, nos termos do art. 355 

do NCPC, tendo em vista que toda a prova necessária ao julgamento da 

lide já se encontra nos autos, sendo desnecessária a dilação probatória.

Analisando os autos, vislumbro que a Autarquia Federal concordou com o 

cálculo apresentado pelo exequente, motivo pelo qual necessário se faz a 

homologação do memorial de débito.

 À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para HOMOLOGAR os 

cálculos apresentados às fls. 168, extinguindo o feito com resolução do 

mérito.

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.

Após, expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia depositada 

nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP, em nome da parte 

autora uma vez que a causídica constituída nos autos possui poderes 

para receber e dar quitação, consoante se infere à fl. 12.

Isento as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, nos 

termos da lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do Código de Processo Civil.

 Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido arquivem-se os presentes autos, com baixas e cautelas 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 94874 Nr: 4677-48.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalia Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Giuseppe Zampieri - OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 145, cujo 

teor transcrevo:”Conforme se infere à fl. 143, vislumbra-se que o 

executado efetivou o pagamento do débito reclamado nos autos, não 

havendo verbas a serem adimplidas.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Código de Processo Civil.

Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da 

Lei Estadual nº. 7.603/2001.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234845 Nr: 60-98.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evelyn Alves de Souza, Justo Reynaldo Padilha 

Bustamente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristides Joaquim da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izaias dos Santos Silva Júnior - 

OAB:11849/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 Intimar os advogados das partes sobre a r. decisão de fls. 443, cujo teor 

transcrevo:"Tendo em vista que o acórdão de fls. 386 anulou a sentença 

proferida à fl. 250 e aliado ao fato de que a decisão de fls. 232/235 

rechaçou as preliminares e declarou o feito saneado, intimem-se as partes 

para que especifiquem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo justificar a pertinência, sob pena de preclusão.

Decorrido o prazo, certifique-se e façam-me conclusos para ulteriores 

deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257781 Nr: 831-08.2018.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reiterar a intimação do advogado da parte autora para providenciar o 

recolhimento de guia de distribuição de carta precatória, que será 

encaminhada à comarca Araputanga - MT com a finalidade de Busca e 

Apreensão, devendo juntar aos autos os originais das guias e 

comprovantes de recolhimento, para posterior envio a comarca 

deprecada, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245506 Nr: 818-43.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tapajós Lar Center - Industria e Comércio de 

Artigos de Vidraçaria e Marmoaria Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão de fls. 197, cujo teor transcrevo: " Certifico que o advogado da 

parte requerida foi intimado através do DJE nº 10282, disponibilizado em 

26/06/2018, para pagar o débito no valor de R$ 110.020,05, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar, deixando transcorrer o prazo 

sem manifestação.

 Certifico, outrossim que decorreu o prazo previsto no art. 525, do NCPC, 

para que a parte devedora apresentasse sua impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 229130 Nr: 1349-03.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirian Costa Cardoso - 

OAB:6.361, Rafaella Paiva Coelho - OAB:18672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B, 

Karina Cordeiro Pissolato - OAB:25.376/O

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 810, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Defiro pedido postulado às fls. 

788/789, deste modo restitui-se o prazo recursal, intimando-se a 

requerente novamente da sentença de mérito.

No mais, interposto recurso de apelação, intime-se a parte apelada para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.Caso nas 

contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do artigo 

1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, §2º, do 

CPC), intimem-se os apelantes para manifestação/contrarrazões no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258740 Nr: 1286-70.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Motorola Mobility Comércio de Produtios Eletrônicos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT, Procon 

Municipal de Mirassol D´Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo de Carvalho Soares da 

Costa - OAB:SP / 182.469

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 230502 Nr: 2072-22.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Mecias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 104, cujo 

teor transcrevo:”Trata-se de Execução de Honorários propostos por 

Giuseppe Zampieri em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, ambos devidamente qualificados, visando a satisfação do débito 

reclamado.

 Intimada, a Autarquia Federal deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação, conforme certidão de fl. 103.

Os autos vieram conclusos.

 É O RELATO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No caso sub examine se mostra cabível o julgamento antecipado da lide, 

conhecendo o Magistrado diretamente do pedido, nos termos do art. 355 

do NCPC, tendo em vista que toda a prova necessária ao julgamento da 

lide já se encontra nos autos, sendo desnecessária a dilação probatória.

Analisando os autos, vislumbro que a Autarquia Federal deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação, motivo pelo qual presume-se que a 

mesma concorda com o cálculo apresentado e, necessário se faz a 

homologação do memorial de débito.

 À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para HOMOLOGAR os 

cálculos apresentados às fls. 98, extinguindo o feito com resolução do 

mérito.

Deste modo, 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.

Após, expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia depositada 

nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP.

Isento as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, nos 

termos da lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do Código de Processo Civil.

 Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido arquivem-se os presentes autos, com baixas e cautelas 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236662 Nr: 1068-13.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosineia Cristiane Silveira Santos, Adalice Antonia de 

Paula Calossa, Ana de Jesus Galhardo da Silva, Luzia Gonçalves dos 

Santos, Maria Eliane Silveira Dall Agnol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão de fls. 178, cujo teor transcrevo: " Certifico que a parte autora foi 

intimada através do dje nº 10198, disponibilizado em 15/02/2018, acerca 

do retorno dos autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, deixando transcorrer o prazo sem manifestação.

 Certifico, outrossim, que a parte requerida Município de Mirassol 

d'Oeste/MT foi intimado do citado despacho em 17/07/2018, também, 

deixando transcorrer o prazo fixado, sem manifestação.

Certifico, por fim, que o advogado da parte autora foi intimado através do 

dje nº 10305, disponibilizado em 30/07/2018, para dar prosseguimento ao 

feito, não tendo se manifestado até o presente momento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250846 Nr: 3454-79.2017.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO ALVAREZ 

CAMPOS JUNIOR - OAB:6702

 Intimar o advogado do autor sobre a R. Decisão de fls. 97, cujo dispositivo 

transcrevo: Código 250846. Vistos em correição. Cite-se o executado 

para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento 
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da dívida (art. 829 do NCPC). Fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito, consignando que em caso de 

integral pagamento no prazo assinalado, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, §1º, do NCPC..."Bem como intimá-lo ainda para que 

efetue o deposito referente a diligencia do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de Citação e demais atos. Devendo emitir as 

guias no site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) no banner emissão 

de guias, de acordo com o provimento 07/2017. Enviando o comprovante 

de deposito para posterior cumprimento do mandado. nformo que a 

efetivação do pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo 

recolhimento .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 192711 Nr: 3096-56.2013.811.0011

 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 Mendes Leal Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Ferreira Destro - 

OAB:6390/MT, CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - OAB:9036, 

Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 Intimar os advogados do executado sobre a R. Decisão de fls. 136, cujo 

teor transcrevo:"Código nº 192711. Vistos em correição. Antes de 

analisar o pedido consistente na conversão da penhora do veículo sobre 

os direitos oriundos do contrato de alienação fiduciária, determino que seja 

expedido ofício ao Banco Bradesco para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

informe nos autos os valores que já foram quitados do financiamento e o 

saldo devedor remanescente referente ao bem veicular restringido à fl. 

127 e penhorado à fl.130. O referido ofício deverá ser instruído com os 

documentos de fls. 126, 127, 129, 130, 131 e a petição de fls. 134/134-vº. 

Com a juntada do ofício, intime-se a parte exequente para que se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão. Intime-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 03 de outubro de 2018. Edna Ederli 

Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252666 Nr: 4419-57.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRD, MDdP, GDdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA APARECIDA 

ZANELLA - OAB:67842

 Intimar os advogados das partes de que foi designado o dia 07/11/2018 

as 14:40 horas para a realização da audiência. Bem como intimá-los sobre 

o R. Despacho de fls. 122, cujo teor transcrevo:"Código 252666. Embora 

não há previsão expressa para a realização de tentativa de conciliação 

em processos que versam sobre a fase de cumprimento de sentença, 

entendo que nesse caso peculiar à conciliação seria a medida mais 

harmônica e adequada para dissolver o litígio em voga. À vista disso, 

designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 07 de novembro 

de 2018, às 14h40min, a ser realizada neste Juízo, advertindo-se as 

partes que em caso de ausência não será agendada nova solenidade. 

Intimem-se às partes, bem como os seus procuradores para a profícua 

realização do ato. Cientifique-se o MPE. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - 

MT, 15 de outubro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 222798 Nr: 4112-11.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espolio de Margarida Pereira de Souza, Maria Aparecida 

Pereira de Souza, Elton Pereira de Souza, Maria de Fatima Pereira de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À luz do exposto, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos vertidos na presente impugnação ao 

cumprimento de sentença.Em face da sucumbência recíproca, condeno as 

partes ao pagamento das custas e demais despesas processuais, cujas 

verbas ficam suspensas de exigibilidade, na forma do art. 98 § 3º, do 

NCPC e da Lei 7.603/2001.Outrossim, nos temos do art. 85, § 8°, do Novo 

Código de Processo Civil, arbitro honorários de sucumbência em R$800,00 

(oitocentos reais), que deverão ser pagos no montante de 50% (cinquenta 

por cento) desse valor ao Procurador do INSS e de 50% (cinquenta por 

cento) para a advogada do exequente. Ao arremate, tendo em vista que o 

cálculo confeccionado pelo Contabilista do Juízo às fls. 138/138-vº, 

encontra-se em perfeita sintonia com a r. sentença, HOMOLOGO-OS para 

que surtam seus efeitos e, por consectário, determino que seja expedido 

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.Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia 

desta sentença e do cálculo realizado pelo contador judicial aos autos 

principais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251029 Nr: 3558-71.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Alves Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marionely Araujo Veigas

Mrionely Araujo Veiga - OAB:2.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Intimar os advogados das partes sobre a r. sentença de fls. 176, cujo teor 

transcrevo:”

A Seguradora Líder do Consorcio do Seguro DPVAT S/A interpôs 

embargos de declaração contra a sentença prolatada às fls. 159/162, sob 

o pretexto de que a decisium obliterada fora omissa por não ter fixado a 

correção monetária e os juros moratórios, bem como contraditória em 

razão da fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da 

causa, quando em verdade deveria ser o valor da condenação.De pronto, 

CONHEÇO os embargos, por tempestivos, e DOU-LHES PROVIMENTO para 

reconhecer a omissão em relação à correção monetária e os juros 

moratórios, devendo ser acrescido no dispositivo sentencial o seguinte 

parágrafo:

 Assim, o valor de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais 

e cinquenta centavos), deverá ser corrigido pelo INPC a partir da data em 

que se deu o sinistro, qual seja, 24 de dezembro de 2016. O valor também 

deverá ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da 

data da citação inicial, consoante às Súmulas 43 e 426, ambas do Superior 

Tribunal de Justiça.Outrossim, dou provimento aos embargos para 

reconhecer a contradição no que tange aos honorários advocatícios, 

passando a ser: Condeno o requerido ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários de 

sucumbência, verba esta que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo 

Civil.No mais, mantenho incólume a decisum objurgada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257581 Nr: 722-91.2018.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATTO OLIVEIRA CASTRIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11-546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24525
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 Intimar o advogado do autor para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 15281 Nr: 1984-04.2003.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia Rodrigues Severino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Miranda de Carvalho - 

OAB:9.855

 Intimar o advogado do executado para apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.Bem como intimá-lo da R. Decisão de fls. 136, 

cujo teor transcrevo:"Código nº 15281. Vistos em correição; Interposto 

recurso de apelação, intime-se a parte apelada para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Caso nas contrarrazões 

sejam alegadas as matérias previstas no §1º do artigo 1.009 do CPC ou a 

apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, §2º, do CPC), intimem-se 

os apelantes para manifestação/contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se. 

Mirassol D’ Oeste/MT 04 de setembro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza 

de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234369 Nr: 4451-33.2015.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altina Durvalina Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9495

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 86, cujo 

teor transcrevo:”Conforme se infere à fl. 78, vislumbra-se que o 

executado efetivou o pagamento do débito reclamado nos autos, não 

havendo verbas a serem adimplidas.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Código de Processo Civil.

Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da 

Lei Estadual nº. 7.603/2001.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259987 Nr: 1789-91.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weferson dos Santos Chue

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimeire Santos Oliveira - 

OAB:19.226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258862 Nr: 1335-14.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Bossolani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 94, cujo teor 

transcrevo:"

 Converto o julgamento em diligência, com supedâneo no art. 370 do 

Código de Processo Civil, para determinar que o autor anexe, em 15 

(quinze) dias, os comprovantes de rendimentos anuais, sob pena de 

julgamento do feito no estado em que se encontra.

Com a vinda da documentação, dê-se vista dos autos ao Estado de Mato 

Grosso para que se manifeste, em igual prazo.

Decorrido o prazo sem manifestação do requerente, certifique-se e 

volvam-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 229130 Nr: 1349-03.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirian Costa Cardoso - 

OAB:6.361, Rafaella Paiva Coelho - OAB:18672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B, 

Karina Cordeiro Pissolato - OAB:25.376/O

 Intimar o advogado do autor para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 262395 Nr: 2847-32.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Argemiro Garcia de Oliveira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 Intimar o advogado da a embargada para, querendo, apresentar 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 915 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 154509 Nr: 934-25.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Porto Chavarelli, Rita de Cassia 

Saravi Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 231, cujo 

teor transcrevo:" Considerando o teor da petição de fl. 227, determino a 

suspensão do processo, pelo prazo de 01(um) ano, com supedâneo nos 

artigos 921, III do Código de Processo Civil.

Escoado o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

arquive-se, nos termos §2º do mesmo dispositivo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236713 Nr: 1092-41.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAACLM, EPL, IAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 94, cujo teor 

transcrevo:" Considerando o teor da petição de fl. 93/93-vº, determino a 

suspensão do processo, pelo prazo de 01(um) ano, com supedâneo nos 
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artigos 921, III do Código de Processo Civil.

Escoado o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

arquive-se, nos termos §2º do mesmo dispositivo legal.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 74819 Nr: 1213-16.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Elias Mendes Leal Filho, Agropecuária Novo Milênio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Brito de Souza Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Maia - OAB:24.319, Atila 

Silva Gattass - OAB:2308, Edson Ferreira Freitas - OAB:121567, 

GUSTAVO TOSTE CARDOSO - OAB:, Licinio Carpinelli Stefani - 

OAB:12806, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361, Rafaella Paiva 

Coelho - OAB:18672, Thaméya Lourenço Barbosa Silva - 

OAB:297.478, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391, Edson Ferreira Freitas - OAB:121567, Joice Pinto Pereira 

de Siqueira - OAB:20116/O, Marcelo silva Moura - OAB:12307, 

Roniclei Elias Resende - OAB:20047/o OAB/MT, Thaméya Lourenço 

Barbosa Silva - OAB:297.478

 Vistos.

Os autos vieram conclusos ante o teor do peticionado às fls.1305/1307. 

Pois bem.

 Analisando detidamente os autos, verifico que de fato a decisão de 

fl.1291 não foi publicada, nos termos do que preceitua a CNCG-TJMT, de 

modo que, considero como data de publicação 16/10/2018, data em que os 

peticionantes tiveram ciencia da referida decisão na integra.

Após e tão somente após o decurso de eventual do prazo para recorrer, 

ao Ministério Público, consoante pugnado no oficio de fl.1299.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240886 Nr: 3362-38.2016.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Eduardo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Juraci dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o deposito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Citação 

do Herdeiro no distrito do Sonho Azul. Devendo emitir as guias no site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, de 

acordo com o provimento 07/2017. Enviando o comprovante de deposito 

para posterior cumprimento do mandado. Informo que a efetivação do 

pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo recolhimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 10498 Nr: 1185-92.2002.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renovadora de Pneus Centro Oeste LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Palmiro da Silva e Lima 

- Procuradora do Estado - OAB:000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 Intimar o advogado do executado a respeito do laudo de avaliação de fls. 

276, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-89.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI (ADVOGADO(A))

MARIA MADALENA 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. 15824375, 

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, 18 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010061-74.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA GREFE MELO SANT'ANA (ADVOGADO(A))

OSVALDO BARBOSA DO AMARAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Sentença de Id. 15826261, 

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, 18 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010698-93.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES (ADVOGADO(A))

LUCIO MOREIRA NUNES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL SA (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Sentença de Id. 15824370, 

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, 18 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010271-33.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE SENHORINHA ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA DA SILVA PELACANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Sentença de Id. 15824366, 

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, 18 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010375-54.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ROSANGELA VARCONTI DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Sentença de Id. 15824359, 

procedo com a intimação do advogado da parte autora, a fim de informar 
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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, 18 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010292-04.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CORSINO GONÇALVES NONATO (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS DIAS (EXEQUENTE)

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Sentença de Id. 15824354, 

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, 18 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011054-59.2010.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TACIA POLYANNA VIEIRA MERQUIADES (REQUERENTE)

MERCIA VILMA DO CARMO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE COUTINHO ALBUQUERQUE GOMES (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Sentença de Id. 15816754, 

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, 18 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-78.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA (ADVOGADO(A))

VALDERI DO NASCIMENTO SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010160-78.2013.8.11.0011. REQUERENTE: VALDERI DO NASCIMENTO 

SA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 

11495672 considerando deter o dinheiro preferência sobre os demais 

bens a serem penhorados, consoante ordem elencada no artigo 835 do 

CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do 

artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de 

contas do executado por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 

280.628,49 (duzentos e oitenta mil e seiscentos e vinte e oito reais e 

quarenta e nove centavos), observando CPF/CNPJ n° 00.000.000/1668-39, 

JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, 

que valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema 

BACENJUD, devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente, 

após, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora online, para os fins 

do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º 

do referido artigo. (III) No caso de ocorrência do item “II” da presente 

decisão, se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização. (IV) Rejeitada ou não apresentada a 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, procedendo-se à determinação à instituição financeira 

correspondente para que, em 24 (vinte e quatro) horas, transfira o 

montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução, pelo 

BACENJUD. (V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam 

os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, 

§2º, do Provimento4/07 – CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 2 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: 8010122-95.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA DE MATTOS PRADO (ADVOGADO(A))

EDSON FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010122-95.2015.8.11.0011. REQUERENTE: EDSON FERNANDO DA SILVA 

REQUERIDO: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA 

Vistos. RECEBO os embargos. Nos termos do artigo 920 do Código de 

Processo Civil, CITE-SE a parte embargada para, querendo, apresentar 

impugnação aos embargos no prazo de 15 (quinze) dias. Se, 

eventualmente, com a impugnação, a parte embargada suscitar matéria 

preliminar, ou, se juntar documentos novos, INTIME-SE a parte embargante 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumprida todas as 

formalidades supramencionadas, tornem-me os autos CONCLUSOS para 

deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 18 de outubro de 2018. Henriqueta Fernanda 

C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-69.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DA SILVA CESAR (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 16002934. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 18 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000471-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS CRISTINO PAIXAO (REQUERENTE)

AMIR OSVANDO FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 16002168. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 18 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010570-34.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE PEREIRA DE JESUS (EXEQUENTE)

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Considerando que a parte impugnada apresentou manifestação 

no Id. 16001460, concernente ao parágrafo 2ª da R. Decisão de Id. 

15817396, INTIME-SE o impugnante para se manifestar no prazo de 15 
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(quinze) dias, podendo a mesma corrigir eventual irregularidade ou vício 

sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 352 do NCPC. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 18 de outubro de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010156-70.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

MILTON BIANCHINI DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

BRASIL TELECOM - OI S/A (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Considerando que a parte impugnada apresentou manifestação 

no Id. 16003497, concernente ao parágrafo 3ª da R. Decisão de Id. 

15817396, INTIME-SE o impugnante para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, podendo a mesma corrigir eventual irregularidade ou vício 

sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 352 do NCPC. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 18 de outubro de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-61.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO (ADVOGADO(A))

ANDREIA APARECIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Considerando a apresentação de manifestação pela parte 

requerida/impugnante juntada ao Id. 16017308, INTIMEM-SE as 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. 15447276. Para constar 

lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 18 de outubro de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010069-80.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ORDALICE BARBIZANI PEREIRA (EXEQUENTE)

VIVIANE SOUZA DO COUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Considerando a apresentação de manifestação pela parte 

requerida/impugnante juntada ao Id. 16017571, INTIMEM-SE as 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. 15447267. Para constar 

lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 18 de outubro de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247229 Nr: 1739-02.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Ivo Leite, Ilson Ribeiro da Silva, Celso 

Aparecido Soldera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873

 Certifico que através desta certidão, procedo com a intimação da 

advogada do autor do fato ilson Ribeiro da Silva, na pessoa da Drª Mércia 

Vilma do Carmo, da audiência de Instrução e Julgamento designada para a 

data de 30 de Outubro de 2018 às 13:45 horas.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 259333 Nr: 1580-25.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas da Cruz Santana, Daniel de Faria dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:18.387

 PROCESSO/CÓD. Nº 259333

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

No mais, nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 16/08/2018, às 15h50min.

Intimem-se o acusado, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpram-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 259333 Nr: 1580-25.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas da Cruz Santana, Daniel de Faria dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:18.387

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 16 de agosto de 2018, às 15h50min.

Autos n°: 259333

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, os 

Defensores da parte ré e estes.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Marilza 

Aparecida Chione, Nesio Feltrin, Fábio da Costa Leite. Registre-se que o(s) 

depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) testemunha(s).

As partes desistiram da oitiva das testemunhas Marcos Vinícius e Caio 

Henrique.

O Ministério Público insistiu na oitiva do Policial Rubens.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Marcos e Caio.

A considerar que o Policial Rubens está de férias até o dia 06/09/2018, e 

que este magistrado estará de licença entre 03 e 18 de setembro, 

redesigno a presente audiência para o dia 20/09/2018, às 16:00h.

Requisite-se a testemunha e os réus.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Saulo Pires de Andrade Martins

Promotor de Justiça

Marcus Vinicius Esbalqueiro

Defensor Público
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Juliano Duarte Prioto

Advogado

Lucas da Cruz Santana

Parte ré

Daniel de Faria dos Santos

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 259333 Nr: 1580-25.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas da Cruz Santana, Daniel de Faria dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:18.387

 PROCESSO/CÓD. Nº 259333

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado estará em curso nos dias 20 e 21 de 

setembro do corrente ano, na cidade de Cuiabá/MT, devidamente 

autorizado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 28/09/2018, às 

16h00min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

 Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 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.: 263040 Nr: 3150-46.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pareira - 

OAB:12.070

 PROCESSO/CÓD. Nº 263040

 Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, por satisfazer os 

requisitos do art. 41 do CPP, e por existir nos autos a presença dos 

pressupostos processuais, das condições da ação penal e principalmente 

por ter verificado no feito a presença de justa causa, ou seja, a existência 

da materialidade e os indícios de autoria.

Verificando que, em tese, o acusado faz jus ao benefício estabelecido no 

art. 89 da Lei nº 9.099/95, DESIGNO audiência para proposta de 

suspensão condicional do processo para o dia 25/10/2018, às 14h30min.

Consigne-se no mandado que o Oficial de Justiça deverá CITAR a 

acusada e indaga-la se esta possui condições financeiras para constituir 

advogado. Em caso negativo, deverá informá-la que será assistido pela 

Defensoria Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para o 

ato.

Saliente-se que havendo recusa à proposta de suspensão condicional do 

processo, deverá a acusada apresentar resposta à acusação no prazo 

de 10 (dez) dias após referida audiência, por escrito, em consonância 

com art. 396 do CPP, devendo a parte acusada manter seu endereço 

sempre atualizado nos autos.

Acaso a parte ré não compareça à audiência de proposta de suspensão 

condicional do processo, e não tenha declinado advogado no ato de 

citação, de imediato o feito irá para Defensoria Pública para apresentação 

de resposta à acusação.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 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.: 259333 Nr: 1580-25.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas da Cruz Santana, Daniel de Faria dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:18.387

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 28 de setembro de 2018, às 16h00min.

Autos n°: 259333

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, os 

Defensores das partes ré e estes.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foi ouvida a testemunha Rubens José da Silva e 

procedido com os interrogatórios das partes rés. Registre-se que o(s) 

depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) testemunha(s).

Na presente solenidade o advogado Rafael Herrera de Oliveira 

representou o réu Lucas da Cruz Santana.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Determino a juntada de procuração e substabelecimento do réu Lucas da 

Cruz Santana em 05 (cinco) dias.

Declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às partes 

para memoriais finais, no prazo legal, iniciando pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Saulo Pires de Andrade Martins

Promotor de Justiça

Guilherme Ribeiro Rigon

Defensor Público

Rafael Herrera de Oliveira

Advogado

Lucas da Cruz Santana

Parte ré

Daniel de Faria dos Santos

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 262567 Nr: 2925-26.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÙCIO LIMA DOS SANTOS - 

OAB:23057

 PROCESSO/CÓD. Nº 262567

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado estará em curso nos dias 18 e 19 de 

outubro do corrente ano, denominado “Workshop de Aprofundamento e 

Supervisão em Círculos de Construção de Paz”, na cidade de Cuiabá/MT, 

devidamente autorizado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, redesigno a audiência outrora aprazada para o 

dia31/10/2018, às 09h00min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 
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arroladas.

 Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 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.: 263042 Nr: 3154-83.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Melo Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO GOES EMERICK - 

OAB:, Adelmo Góes Emerick - OAB:10904

 PROCESSO/CÓD. Nº 263042

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado estará em curso nos dias 18 e 19 de 

outubro do corrente ano, denominado “Workshop de Aprofundamento e 

Supervisão em Círculos de Construção de Paz”, na cidade de Cuiabá/MT, 

devidamente autorizado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 

31/10/2018, às 09h50min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

 Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 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.: 259333 Nr: 1580-25.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas da Cruz Santana, Daniel de Faria dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:18.387

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimando o douto advogado Rafael Herrera de Oliveira 

para que no prazo de 5 (cinco) dias apresentar os memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263040 Nr: 3150-46.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pareira - 

OAB:12.070

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimando o douto advogado do acusado para que no 

prazo de 10 (dez) dias apresentar a resposta a acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 147088 Nr: 2033-79.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/O, João Henrique Garcia - OAB:13153-B

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado do acusado para que no prazo de 5 

(cinco) dias manifestar acerca do cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 204174 Nr: 842-76.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson de Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO DE ARRUDA 

SALOME NETO - OAB:MT/9.869, matheus salome de souza - 

OAB:9869

 PROCESSO/CÓD. Nº 204174

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado estará em curso nos dias 18 e 19 de 

outubro do corrente ano, denominado “Workshop de Aprofundamento e 

Supervisão em Círculos de Construção de Paz”, na cidade de Cuiabá/MT, 

devidamente autorizado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 

24/10/2018, às 10h20min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

 Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 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.: 259333 Nr: 1580-25.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas da Cruz Santana, Daniel de Faria dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:18.387

 PROCESSO/CÓD. Nº 259333

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra LUCAS DA 

CRUZ SANTANA e DANIEL DE FARIA DOS SANTOS, por satisfazer os 

requisitos do art. 41 do CPP, e por existir nos autos a presença dos 

pressupostos processuais, das condições da ação penal e principalmente 

por ter verificado no feito a presença de justa causa, ou seja, a existência 

da materialidade e os indícios de autoria.

 Citem-se os acusados para responder a acusação, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar aos 

acusados se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, os acusados poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 
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públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 259835 Nr: 1741-35.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiana Ferreira de Lima, Edson Rodrigues 

de Queiroz, Jorge Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY APARECIDO 

MARTINS FERREIRA - OAB:21095/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 17 de outubro de 2018, às 14h00min.

Autos n°: 259835

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, os 

Defensores das partes rés.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítima Edclilson 

Moreira Velozo. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) 

observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral 

da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de compromisso em 

relação à(s) testemunha(s).

O Ministério Público insiste na testemunha Lenilson.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Redesigno a presente audiência para o dia 24/10/2018, às 09:00h.

Requisite-se o Policial Lenilson.

Requisitem-se os réus.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Guilherme Ribeiro Rigon

Defensor Público

Wesley Aparecido Martins Ferreira

Advogado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248289 Nr: 1425-36.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Salustiano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO

Audiência de Justificação

Dia 17 de outubro de 2018, às 15h10min.

Autos n°: 248289

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foi procedido a justificação do reeducando João 

Salustiano da Silva. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) 

gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 

compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Abram-se vistas à defesa e ao Ministério Público para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Guilherme Ribeiro Rigon

Defensor Público

João Salustiano da Silva

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257793 Nr: 835-45.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Paula de Oliveira, Silvana de Abreu 

Barcelos, Ronaldo Gerônimo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pamela Webster Debiazi 

Morgan - OAB:288.386 /SP, Pamela Webster Debiazi Morgan - 

OAB:SP / 288.386

 Intimar advogada Pamela Webster Debiazi Morgan -OAB 288.386, para 

tomar conhecimento que foi expedido à Comarca de Cuiabá-mt, com a 

finalidade de inquirir a testemunha VALTERCLAN RODRIGUES DE PAULA; 

para Comarca de Uberlândia/MG, para inquirir Jhonatan Willian Paiva 

Soares.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002401-78.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL (ADVOGADO(A))

VANDIR MATSCHINSKE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Trata-se de Ação de Reparação de Danos c.c. Pedido 

de Tutela de Urgência ajuizada por Vandir Matschinske em desfavor de 

Fiagril Ltda. Em suma, alega o Autor que adquiriu insumos agrícolas com 

acompanhamento técnico prestado por técnico da requerida, visando o 

cultivo de sua área de terras arrendadas, tendo sido indicado pelo referido 

técnico a aquisição de sementes produzidas pela Syngenta e 

comercializadas pela Fiagril. Ocorre que com o uso das sementes 

indicadas, mesmo seguindo todos os procedimentos indicados pela 

assistência da ré, observou-se uma abrupta queda na produtividade, 

entendendo a parte postulante que deve ser indenizada pela ré, ante a má 

qualidade das sementes e ante ao fato de não serem resistentes ao 

nematoide “pratylenchus”. Aduz o Autor que mesmo com todas as 

intercorrências, a ré inseriu restrição em seu nome por dívida referente 

aos produtos/serviços, razão pela qual requer em sede de tutela de 

urgência a baixa das restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

dentre outros pedidos. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

Decido. Do Pedido de Parcelamento das Custas De proêmio, verifica-se 

que o Autor pleiteou na petição constante no ID 15709312 pelo 

deferimento do pagamento das custas ao final ou deferimento do 

parcelamento. Considerando que a negativação do nome do Autor, por si 

só, não é suficiente para caracterizar sua condição de hipossuficiente, 
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indefiro o pedido de pagamento das custas ao final. Contudo, tenho pela 

possibilidade do parcelamento das despesas processuais, conforme 

previsão do art. 98, § 6°, do Código de Processo Civil. Nesse ponto, 

importa salientar que o parcelamento será realizado em 6 (seis) parcelas, 

em observância ao disposto no art. 468, § § 6°, 7° e 8°, da CNGC/MT, com 

redação “in verbis”: “Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, na forma da lei. § 6° O juiz, atento às circunstâncias e 

peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e 

considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão 

fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz. § 8º O parcelamento é referente 

às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição 

do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do 

processo.” (Sem grifos no original). Desta forma, intime-se a parte 

Requerente a fim de providenciar o recolhimento da primeira parcela das 

custas iniciais, no prazo de 10 (dez) dias. Frisa-se que os efeitos da tutela 

de urgência, a qual passo a analisar a seguir, ficam condicionados ao 

recolhimento das custas conforme determinado acima, com a juntada do 

respectivo comprovante nos autos. Da Tutela de Urgência Pois bem. 

Verifica-se natureza antecipatória no pedido liminarmente pleiteado pela 

parte postulante. 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. 

Compulsando-se aos autos, depreende-se dos documentos acostados à 

exordial, que a parte Requerente teve seu nome negativado pela ré (ID 

15688535). Para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

plausibilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. O 

pleito do requerente lastreado pela prova pericial produzida judicialmente a 

qual demonstra que a semente que gerou a dívida não apresentava 

desempenho esperado, ao menos em sede de cognição sumária, 

evidenciam a probabilidade do direito do Autor e o perigo de dano em 

razão dos danos decorrentes da restrição efetivada pela demandada, em 

especial por se tratar de agricultor que depende de seu nome limpo para 

poder continuar a plantar. 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. Em que pese o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação, conforme mencionado, é clarividente que um possível 

indeferimento do pedido de antecipação de tutela é mais prejudicial, por 

ora, à parte Autora. Frisa-se que é manifesto que a qualquer tempo pode 

ser revogada ou modificada a medida antecipatória concedida. Diante do 

exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, forte no art. 300, 

“caput”, do Código de Processo Civil, nos termos requeridos na petição 

inicial, uma vez que, presente os requisitos legais, para fins de: 

DETERMINAR que a parte Requerida proceda com a retirada do nome do 

Autor dos cadastros de proteção ao crédito e suspensão de protesto 

eventualmente realizado, relativamente ao débito em discussão nestes 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa 

diária, até ulterior deliberação. Notifique-se a parte requerida quanto ao 

conteúdo da presente decisão. Da Audiência de Conciliação. Nos termos 

do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 10 de dezembro de 2018, às 14:00h (horário oficial 

de Mato Grosso) pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT. Cite-se e intime-se a parte 

Requerida, no endereço disposto na inicial, bem como notificando-a para 

comparecer à audiência de conciliação acompanhada de Advogado para 

que, querendo, responda à presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 344 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte Autora por DJE, via Advogado constituído nos 

autos, salientando que deveras importante à presença das partes na 

audiência, salvo se os Advogados tiverem poderes para transigir. Com o 

decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a adoção das 

providências preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte Autora para 

que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a teor do art. 

348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015. Por fim, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 11 de outubro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002322-02.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TAVEIRA & GUIMARAES LTDA - ME (REQUERIDO)

MARCELO HENRIQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (ADVOGADO(A))

Clara Yara de Figueiredo Fortes (ADVOGADO(A))

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

DANIEL DA COSTA GARCIA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002322-02.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA REQUERIDO: 

TAVEIRA & GUIMARAES LTDA - ME Vistos, etc. Para cumprimento do ato 

deprecado, designo audiência para o dia 05 de dezembro de 2018, às 

14h30min. Intime-se a Testemunha no endereço indicado. No que 

concerne a intimação da testemunha, cabe ao Advogado que a arrolar 

proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil, devendo o Advogado comprovar no prazo 

de 5 (cinco) dias a necessidade de intimação por oficial de justiça, desde 

que de forma fundamentada e de acordo com a legislação, ressalvada as 

hipóteses legais, quando, então, expeça-se o respectivo mandado. 

Comunique-se ao Juízo Deprecante. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 4 de outubro de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002322-02.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TAVEIRA & GUIMARAES LTDA - ME (REQUERIDO)

MARCELO HENRIQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (ADVOGADO(A))

Clara Yara de Figueiredo Fortes (ADVOGADO(A))

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

DANIEL DA COSTA GARCIA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002322-02.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA REQUERIDO: 

TAVEIRA & GUIMARAES LTDA - ME Vistos, etc. Para cumprimento do ato 

deprecado, designo audiência para o dia 05 de dezembro de 2018, às 

14h30min. Intime-se a Testemunha no endereço indicado. No que 

concerne a intimação da testemunha, cabe ao Advogado que a arrolar 

proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil, devendo o Advogado comprovar no prazo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 403 de 652



de 5 (cinco) dias a necessidade de intimação por oficial de justiça, desde 

que de forma fundamentada e de acordo com a legislação, ressalvada as 

hipóteses legais, quando, então, expeça-se o respectivo mandado. 

Comunique-se ao Juízo Deprecante. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 4 de outubro de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002314-25.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio (ADVOGADO(A))

C W S TELES TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACOES - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - 747.553.749-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN (ADVOGADO(A))

CALCA LARGA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

FERNANDO VIANA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - 005.559.871-40 (PROCURADOR)

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN OAB - 181.905.291-53 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002314-25.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: C W S TELES TRANSPORTES COMERCIO E 

REPRESENTACOES - ME PROCURADOR: PAULO SERGIO DANIEL 

REQUERIDO: CALCA LARGA TRANSPORTES LTDA - ME PROCURADOR: 

LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO, FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN 

Vistos, etc. Para cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o 

dia 05 de dezembro de 2018, às 14h00min. Intime-se a Testemunha no 

endereço indicado. No que concerne a intimação da testemunha, cabe ao 

Advogado que a arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de 

considerar o não comparecimento como desistência, nos ditames do art. 

455, § 1°, § 2° e § 3°, do Código de Processo Civil, devendo o Advogado 

comprovar no prazo de 5 (cinco) dias a necessidade de intimação por 

oficial de justiça, desde que de forma fundamentada e de acordo com a 

legislação, ressalvada as hipóteses legais, quando, então, expeça-se o 

respectivo mandado. Comunique-se ao Juízo Deprecante. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

4 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002314-25.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio (ADVOGADO(A))

C W S TELES TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACOES - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - 747.553.749-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN (ADVOGADO(A))

CALCA LARGA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

FERNANDO VIANA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - 005.559.871-40 (PROCURADOR)

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN OAB - 181.905.291-53 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002314-25.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: C W S TELES TRANSPORTES COMERCIO E 

REPRESENTACOES - ME PROCURADOR: PAULO SERGIO DANIEL 

REQUERIDO: CALCA LARGA TRANSPORTES LTDA - ME PROCURADOR: 

LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO, FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN 

Vistos, etc. Para cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o 

dia 05 de dezembro de 2018, às 14h00min. Intime-se a Testemunha no 

endereço indicado. No que concerne a intimação da testemunha, cabe ao 

Advogado que a arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de 

considerar o não comparecimento como desistência, nos ditames do art. 

455, § 1°, § 2° e § 3°, do Código de Processo Civil, devendo o Advogado 

comprovar no prazo de 5 (cinco) dias a necessidade de intimação por 

oficial de justiça, desde que de forma fundamentada e de acordo com a 

legislação, ressalvada as hipóteses legais, quando, então, expeça-se o 

respectivo mandado. Comunique-se ao Juízo Deprecante. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

4 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002093-42.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. (ADVOGADO(A))

C. O. L. (REQUERENTE)

R. P. M. (ADVOGADO(A))

A. L. D. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. (REQUERIDO)

A. P. (ADVOGADO(A))

C. D. M. D. S. (ADVOGADO(A))

G. C. D. A. D. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

A. R. H. (TESTEMUNHA)

I. D. (TESTEMUNHA)

N. J. H. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002093-42.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CHARLES OSCAR LAMB REQUERIDO: G.A.DOS R.L., 

GIZELE CRISTINA DE ASSIS DOS REIS Vistos, etc. Para cumprimento do 

ato deprecado, designo audiência para o dia 5 de dezembro de 2018, às 

13h30min. Intime(m)-se a(s) Testemunha(s) no(s) endereço(s) 

indicado(s). No que concerne a(s) intimação(ões) da(s) testemunha(s), 

cabe ao Advogado que a(s) arrolar proceder com a(s) sua(s) 

intimação(ões), sob pena de considerar o não comparecimento como 

desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 3°, do Código de 

Processo Civil, devendo o Advogado comprovar no prazo de 5 (cinco) 

dias a necessidade de intimação por oficial de justiça, desde que de forma 

fundamentada e de acordo com a legislação, ressalvada as hipóteses 

legais, quando, então, expeça-se o respectivo mandado. Comunique-se ao 

Juízo Deprecante. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Com urgência. Nova Mutum/MT, 4 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 97606 Nr: 4835-28.2016.811.0086

 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: Renata Alves Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano, Pan Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO DE 

CARVALHO E SILVA - OAB:25639

 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.: 92907 Nr: 1800-60.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivonete Ferreira Luís

 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 da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte Exequente, através de seus 

advogados, para manifestar no prazo legal, tendo em vista o decurso do 
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prazo requerido na petição de fl. 40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70303 Nr: 2845-41.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo, Marlon Cristiano Buss, Carla 

Cristiana Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:MT 14.690-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para que DÊ 

O DEVIDO ANDAMENTO À CARTA PRECATÓRIA REMETIDA À COMARCA 

DE PRIMEVERA DO LESTE - MT (AUTOS Nº 7587-86.2017.811.0037), no 

prazo de 5 (cinco) dias, vez que a mesma se encontra paralisada há mais 

de 60 (sessenta) dias aguardando providências, conforme solicitado no 

ofício de fl. 67/67 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112742 Nr: 126-76.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Alves dos Santos, Walter Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Marcos Roque de Faria - 

OAB:17293/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pois bem.De proêmio, importa salientar que o Embargante Walter Alves 

dos Santos dispõe de plena ciência acerca da desocupação determinada 

às fls. 200/201 na data de 26.06.2018, uma vez que seu Patrono realizou 

carga dos autos na data de 03.07.2018, vide andamento do Sistema 

Apolo, documento anexo.Ademais, a decisão prolatada às fls. 204/209 

que retificou o erro material do Termo de Audiência às fls. 200/201, e 

indeferiu o pleito liminar, fora determinada a notificação do Embargante 

acerca do conteúdo do Termo de Audiência às fls. 200/201, o que ocorreu 

na data de 03.07.2018, considerando a carga realizada pelo seu 

Advogado.Entretanto, nestes autos e na data de 23.07.2018 às fls. 

234/261, o Embargante Walter Alves dos Santos protocolou Recurso de 

Agravo de Instrumento, requerendo seja este remetido ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.Nestes termos, considerando as 

informações acima delineadas e verificando que este magistrado não 

dispõe de competência para proceder com juízo de admissibilidade do 

recurso em comento, necessária a remessa deste ao Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.Desta forma, considerando a interposição de 

Recurso de Agravo de Instrumento pelo Embargante Walter Alves dos 

Santos às fls. 234/261, nos moldes do art. 1.017, § 2°, II, do Código de 

Processo Civil, determino seu imediato desentranhamento e remessa ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de tudo 

certificando a Secretaria Judicial.De mais a mais, determino que com o 

recurso sejam encaminhados cópia da presente decisão, a qual desde já 

se constitui em prestação de informações.Determino, ainda, que a 

Secretaria Judicial efetive o cumprimento da decisão às fls. 204/209, 

atinente a notificação pessoal do Embargante Walter Alves dos 

Santos.Outrossim, por prudência aguardem-se os autos em cartório até 

ulterior julgamento do recurso em questão, quando, então, retornem-se 

c o n c l u s o s  p a r a  d e l i b e r a ç ã o  e  p r o s s e g u i m e n t o  d a 

demanda.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109525 Nr: 5705-39.2017.811.0086

 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: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Antonio Fontana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Küster Andriata - OAB:MT 

15.998A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B

 Nestes termos, considerando as informações acima delineadas e 

verificando que este magistrado não dispõe de competência para 

proceder com juízo de admissibilidade dos recursos em comento, 

necessária a remessa destes ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.Desta forma, considerando a interposição de Recurso de Agravo 

de Instrumento pelo Senhor Walter Alves dos Santos às fls. 155/162, nos 

moldes do art. 1.017, § 2°, II, do Código de Processo Civil, determino seu 

acostamento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto nos autos 

da Ação de Embargos de Terceiro n. 126-76.2018.811.0086 – Código n. 

112742, com consequente desentranhamento e remessa ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de tudo certificando a 

Secretaria Judicial, De mais a mais, determino que com o recurso sejam 

encaminhados cópias dos documentos às fls. 264/269 e da presente 

decisão, a qual desde já se constitui em prestação de informações.Por 

cautela, determino que o Município de Nova Mutum/MT se abstenha de 

promover a demolição ou alteração da estrutura física do imóvel em 

comento, até análise da liminar pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44479 Nr: 3838-89.2009.811.0086

 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: Creuza de Oliveira Sudré Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Adão Vilanova Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:MT 4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:MT 4651

 Nos termos do artigo 431 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À 

EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar o 

Dr. CESAR LIMA DO NASCIMENTO para que proceda a devolução à 

Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão, além de perda do direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 83976 Nr: 1383-44.2015.811.0086

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B

 Vistos, etc.

Considerando as versões dispostas pelas partes, nos ditames do art. 357, 

§ 3°, do Código de Processo Civil, reputo oportuno o saneamento do 

processo em cooperação com as partes.

Por isso, designo audiência de saneamento para o dia 06 de dezembro de 

2018, às 13h30min, ocasião em que serão delineadas as questões de fato 

e de direito controvertidas, as provas a serem produzidas e a distribuição 

do ônus da prova.

Consigno, ainda, que por ocasião da audiência será analisado o 

deferimento ou indeferimento das provas requeridas pelas partes.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 89324 Nr: 4602-65.2015.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Bisello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Frey

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos, etc.

Tendo em vista as informações contidas nos autos, antes de julgar a 

impugnação a gratuidade da justiça, determino a intimação da parte 

impugnada para que, no prazo de 10 (dez) dias, acoste aos autos seus 

três últimos holerites, cópia da carteira de trabalho, ou qualquer outro 

documento que regularize o conjunto probatório acerca de sua situação 

de pobreza.

 Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109204 Nr: 5560-80.2017.811.0086

 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: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otávio de Albuquerque 

Teixeira da Silva - OAB:21556/O

 Vistos, etc.

De proêmio, indefiro o pleito de fls. 96, uma vez que incumbe a parte 

Autora comprovar documentalmente que não houve a compensação.

 De mais a mais, considerando que não há outras questões preliminares e 

processuais pendentes, dou o feito por saneado nos ditames do art. 357 

do Código de Processo Civil.

De mais a mais, fixo como ponto controvertido a inadimplência ou não do 

Requerido com relação ao pagamento estabelecido contratualmente e 

seus efeitos correlatos.

 Intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem no prazo de 5 

(cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, sob pena de estabilização 

do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do Código de Processo Civil.

Intimem-se, ainda, as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especifiquem as provas que pretendem produzir, esclarecendo a 

necessidade e adequação, sob pena de indeferimento.

Após, 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.: 119200 Nr: 3338-08.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUAN HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nestor Finoto Ribeiro - OAB:MT 

21493, Otávio de Albuquerque Teixeira da Silva - OAB:21556/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, tenho que a análise do pleito liminarmente formulado não 

comporta maiores delongas, sendo o seu deferimento medida que se 

impõe. Contudo, frisa-se que é manifesto que a qualquer tempo pode ser 

revogada ou modificada a medida antecipatória concedida.Por todo o 

exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, forte no art. 300, 

“caput”, do Código de Processo Civil, nos termos do item “a” do pedido 

vertido na inicial às fls. 24 dos autos, uma vez que, presentes os 

requisitos legais, para fins de:DETERMINAR a suspensão do protesto 

efetuado pela Requerida em desfavor do Autor, datado de 01/09/2017, no 

valor de R$34.409,10 (trinta e quatro mil e quatrocentos e nove reais e dez 

centavos), conforme informações de fls. 59, e consequente exclusão do 

nome do Autor dos bancos de dados (SPC, SERASA e demais órgãos de 

proteção ao crédito), com relação ao referido débito discutido nesta ação, 

até ulterior deliberação. Para cumprimento da deliberação retro, desde já 

determino que seja oficiado diretamente ao Cartório do 2º Ofício de Nova 

Mutum e, se necessário, aos órgãos de proteção ao crédito, para que 

proceda com a referida suspensão, até ulterior deliberação. Frisa-se que 

eventuais custas cartorárias ficam ao encargo da parte Requerida.Nos 

termos do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, designo o dia 

26 de novembro de 2018, ás 16h00min (horário oficial do Mato Grosso), 

para audiência de conciliação pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT.Cite-se e 

intime-se a parte Requerida, no endereço disposto na inicial, notificando-a 

acerca do teor desta decisão, bem como para comparecer à audiência de 

conciliação acompanhada de Advogado para que, querendo, responda à 

presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil, sob as advertências pertinentes, 

nos ditames do art. 344 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 3794 Nr: 277-67.2003.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C-CA-FD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAK, LJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual 

requerida na petição de fl. 321, razão pela qual procedo a intimação da 

parte Exequente, através de seus advogados, para que requeira o que 

entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 78157 Nr: 4079-58.2012.811.0086

 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: Carlos Alberto Bortoluzzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:SP 239.437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:SP 96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12.208-A

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte Requerente para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49934 Nr: 1009-67.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia de Tecidos Norte de Minas - Coteminas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eucélio Garcia Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:MT 3504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Zandonadi - OAB:MT 

4.266, Renato Olivo de Souza - OAB:6509/MT

 Vistos etc.

Primeiramente, conforme fls. 1.038 há vinculado nos presentes autos a 

quantia de R$ 299.846,93 (duzentos e noventa e nove mil oitocentos e 

quarenta e seis reais e noventa e três centavos), na data de 31.10.2017.

 DEIXO DE CONHECER o pedido de liberação de valores de fls. 993, porque 

fora determinada a caução nos autos às fls. 786v. e rejeitado o bem 

apresentado como caução, conforme decisão de fls. 859 e 942/945.

A questão encontra-se preclusa até a apresentação de novo bem para 

caução, a não ser que haja concordância da parte contrária para 

liberação do valor presente nos autos em favor do exequente.
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Para ser reanalisada a questão, deve ser apresentado novo bem como 

caução.

Deve ser readequado o valor da causa em consonância com a decisão 

proferida no processo n. 70251, fotocopiada nestes autos às fls. 

1035/1.036.

Intime-se a parte executada para informar, em 15 dias, se concorda com a 

liberação dos valores.

Após, nova conclusão para a análise da impugnação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110248 Nr: 6071-78.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cervejaria Petropolis do Centro Oeste Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aspam Participações LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adonis Vinicius Marangoni 

Xavier - OAB:MT 19.801-O, Josy Anne Menezes Golçalves de 

Souza - OAB:MT 10.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Soares Branquinho 

- OAB:DF 19.172, Andre Soares Branquinho - OAB:MG 89.298, Paulo 

Sergio Hilario Vaz - OAB:DF 13.834, Sergio Marcus Hilario Vaz - 

OAB:GO 11.020

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO a presente 

deprecata com a finalidade de INTIMAR a parte Requerente, através de 

seus advogados, para manifestar acerca a informação do Sr. Perito de fl. 

58, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 88207 Nr: 3856-03.2015.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSdS, O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clodoveo Vuelma - OAB:RS 

25.274, Rebeca Aline Becker de Matos - OAB:MT 21483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Diante o exposto, ACOLHO a Impugnação à Arrematação apresentada 

por Gabriela Silveira da Silva e Vitória Silveira da Silva em desfavor de 

Fontoura Silveira da Silva, com fundamento no art. 903, § 2°, do Código de 

Processo Civil, para fins de:DECLARAR a nulidade da segunda praça 

levada a efeito nos presentes autos, tornando-a sem efeito;INDEFERIR o 

item “a” do pleito à fl. 99, e por consequência, INTIMAR a parte Requerente 

para pagamento dos valores declinados na decisão à fl. 43, no prazo de 

15 (quinze) dias;DETERMINAR a devolução dos valores depositados nos 

autos às fls. 76/77 à Senhora Rosângela Schimansk, ficando 

PREJUDICADA a análise do pleito às fls. 91/92.Por assim sendo, intime-se 

a Senhora Rosângela Schimansk quanto ao conteúdo da presente 

decisão, bem como para que informe os dados bancários necessários a 

devolução dos valores.Comunique-se o Senhor Leiloeiro 

Judicial.Outrossim, cumprido o acima delineado e tendo em vista o 

interesse da parte Exequente na adjudicação do imóvel, devolva-se a 

p resen te  à  Comarca  de  o r igem com as  nossas 

homenagens.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 75435 Nr: 3992-68.2013.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thá Luiz Participações Societárias Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Arantes Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Farracha de 

Castro - OAB:PR 20.812, Paula Küster Andriata - OAB:MT 15.998A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

De proêmio, defiro o postulado à fl. 132, quando, então, alterem-se a capa 

dos autos e o Sistema Apolo.

Ademais, indefiro o requerido no item “a” à fl. 125, consoante razões já 

expostas na decisão às fls. 112/116.

De mais a mais, considerando o lapso temporal entre a decisão às fls. 

112/116 e a presente data, oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando 

informações acerca do prosseguimento da presente missiva, no prazo de 

30 (trinta) dias.

Outrossim, transcorrido o prazo e nada de impulso sendo determinado, 

devolva-se a presente epístola à Comarca de origem com as nossas 

homenagens.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 101023 Nr: 822-49.2017.811.0086

 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: Renata Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renova Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique José Parada Simão 

- OAB:221.386

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte Requerente para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105613 Nr: 3616-43.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BTG Pactual S.A., Patria Credit Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial, Bny Mellon Serviços 

Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroverde Agronegócios e Logística Ltda, 

PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, Paulo Humberto Alves de Freitas, 

Moacyr Piva Battaglini, Renato Alves de Freitas, Rafael Piva Battaglini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Ávila - OAB:SP 

295.550-A, JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - OAB:357630, 

Marcelo Lamego Carpenter - OAB:SP 346.434-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANCISCO 

MITIDIERO - OAB:RS 56.555, LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - 

OAB:PR 14352, LUIZ GUILHERME MARINONI - OAB:PR 13.073, 

RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - OAB:PR 37.097, THIAGO MOURÃO 

ARAÚJO - OAB:PR 42.152

 Vistos, etc.

De proêmio, importa salientar que os honorários periciais depositados nos 

autos à fl. 145 foram pagos pelo Banco BTG Pactual S.A. e Pátria Credit 

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial, vide 

manifestação à fl. 144.

Assim, nos termos da decisão às fls. 401/403 e da manifestação às fls. 

404/405 por parte da Exequente Mutum Projetos Financeiros S.A., 

intimem-se o Banco BTG Pactual S.A. e Pátria Credit Fundo de Investimento 

em Direitos Creditórios Multissetorial para, querendo, se manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias, acerca do item “4” à fl. 405, sendo que o 

silêncio será interpretado como concordância.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 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.: 54292 Nr: 1778-41.2012.811.0086

 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: Marileide Antonia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro de Oftalmologia Especializada Santa 
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Casa, Ana Paula de Figueiredo Matias Duarte, Wilson Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariomarcio Maia Pinheiro - 

OAB:MT 4093

 Vistos, etc.

De proêmio, necessário consignar que por ocasião da audiência à fl. 187 a 

parte Requerente postulou pelo depoimento pessoal, razão pela qual defiro 

o postulado às fls. 223/224, de modo que prejudicada a análise do 

solicitado à fl. 232.

Desta forma, redesigno a solenidade outrora aprazada para o dia 6 de 

dezembro de 2018, às 14h30min.

Intime-se a parte Requerida, pessoalmente, para prestar depoimento 

pessoal, nos termos do art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil, 

sendo dispensada em caso de manifestação do Advogado informando o 

comparecimento espontâneo destes, o qual intimo para tal fim desde já, 

concedendo o prazo de 5 (cinco) dias para tanto.

Mantenho as demais determinações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 34163 Nr: 483-42.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSeTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PF, EMF, VAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara de Lourdes Soares 

Orione e Borges - OAB:4807-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Leandro Westphalen Michel - OAB:MT 7.262-B, 

Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

De proêmio, destaco que as declarações de imposto de renda possuem 

dados sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na 

capa do processo, bem como proceder em observância aos arts. 476 e 

477 da CNGC/MT.

Considerando a manifestação da parte Executada à fl. 329 e documentos 

às fls. 330/350, intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, imediatamente conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111650 Nr: 6870-24.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Original S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Tauá Ltda, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Teixeira Ozi - OAB:SP 

172.594, Flavio Pereira Lima - OAB:SP 120.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, recebo o aditamento da missiva à fl. 42.

Ademais, considerando a nova finalidade da epístola, intime-se a parte 

Exequente para que informe se pretende a realização de avaliação por 

oficial de justiça ou perito judicial, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberação.

Comunique-se o juízo deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 31790 Nr: 28-97.1995.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iria Brietzke, Silio Azevedo Brietzke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christine Fischer Krauss - 

OAB:MT 17.879-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte Exequente, através de seus 

advogados, para requerer o que de direito, no prazo legal, tendo em vista 

o decurso da suspensão requerida na petição de fl. 371.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87030 Nr: 3103-46.2015.811.0086

 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: Arlei Rodrigo Rambo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A (Nova Mutum)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:MT 11.065

 Vistos, etc.

Do compulso dos autos, denota-se o regular pagamento da obrigação 

principal, conforme documentos às fls. 197/200, com o qual anuiu a parte 

Requerente à fl. 201.

Desta forma, determino à expedição de alvará judicial para liberação de 

valores, guardando-se observância aos dados bancários informados no 

pleito à fl. 201.

Determino, ainda, que a Secretaria Judicial cumpra com o art. 450, § 3°, da 

CNGC/MT, comunicando a parte Autora por qualquer meio de comunicação 

sobre o levantamento de dinheiro. Nesse ponto, eis a redação do artigo 

supramencionado:

“Art. 450. Os depósitos judiciais somente serão liberados, por meio de 

Alvará Judicial expedido pelo Juiz da respectiva Unidade Jurisdicional 

(assinalado de punho ou eletronicamente), em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que a procuração outorgada a este esteja em 

consonância com o que dispõe o art. 105 do CPC e do art. 5º, § 2º do 

Estatuto da OAB.

§ 3º O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a 

liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.”

De mais a mais, intime-se a parte Requerente para, querendo, se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos, procedendo com 

as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 74852 Nr: 3389-92.2013.811.0086

 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: Maria Madalena Lima Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Nova 

Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Juliano Ramos - OAB:MT 

15.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Procurador(a) do Municipio de Nova Mutum - 

OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a Ação de Obrigação de Fazer 

proposta por Maria Madalena Lima Oliveira em desfavor do Município de 

Nova Mutum/MT e do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:CONDENAR o Estado de 

Mato Grosso e o Município de Nova Mutum/MT para que procedam com 

realização/disponibilização das consultas e exames, bem todo o 

acompanhamento ao tratamento da Requerente Maria Madalena Lima 

Oliveira, porquanto necessários, em observância a ordem do Sistema 

Único de Saúde – SUS, uma vez que, ausente causa excepcional à 

manutenção da urgência requerida na exordial;CONFIMAR as decisões 

proferidas às fls. 22/26 e 59/61, contudo, afasto a incidência da multa, 
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considerando a realização de bloqueio judicial de valores.De mais a mais, 

em razão do trabalho desempenhado pelo Advogado Vitor Juliano Ramos, 

na qualidade de defensor dativo (fls. 17/18), arbitro honorários 

advocatícios no valor 2 (duas) URH a serem custeados pelo Estado de 

Mato Grosso, sem honorários sucumbenciais, tendo em vista que o 

Advogado atuou como dativo contra a mesma Fazenda Pública que o 

paga.Sem custas, nos termos do art. 3°, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001.Sem reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3°, II, do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado desta sentença e 

cumprimento das providências acima determinadas, arquivem-se os autos, 

fazendo-se as necessárias anotações.P. I. C. Às providências. Com 

urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 98045 Nr: 5148-86.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros 

Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso Ltda - Unicred Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMARA DE OLIVEIRA CURBANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Tarcísio Almeida 

da Silva - OAB:MT 4.677, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:MT 

9.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pela Cooperativa de 

Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e Empresários de 

Mato Grosso Ltda – Unicred Mato Grosso em desfavor de Rosemari de 

Oliveira Curbani.

Pleito de cumprimento de sentença formulado por Vinícius Pereira Muller às 

fls. 136/139, atinente a verba sucumbencial.

A Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e 

Empresários de Mato Grosso Ltda – Unicred Mato Grosso à fl. 144 dos 

autos informa o cumprimento do delineado no Recurso de Agravo de 

Instrumento n. 1003903-53.2017.8.11.0000.

Manifestação do Patrono Vinicius Pereira Muller à fl. 148, concordando 

com o pagamento da condenação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

custas conforme estabelecido às fls. 117/120.

Ademais, diante do pagamento informado às fls. 146/147, determino à 

expedição de alvará judicial para liberação de valores, guardando 

observância aos dados bancários informados no pleito à fl. 148.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 P. I. C.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 106625 Nr: 4205-35.2017.811.0086

 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: Aparecida França Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT, 

Secretaria de Saude de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Souza Oliveira - OAB:MT 

8107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Obrigação 

de Fazer proposta por Aparecida França Barbosa em desfavor do 

Município de Santa Rita do Trivelato e Estado de Mato Grosso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins 

de:CONDENAR o Estado de Mato Grosso e o Município de Santa Rita do 

Trivelato/MT para que procedam com realização/disponibilização das 

consultas, exames, intervenção cirúrgica, bem todo o acompanhamento ao 

tratamento da Requerente Aparecida França Barbosa, porquanto 

necessários, com relação ao problema de saúde relatado nestes autos. 

CONFIRMAR a decisão liminar proferida à fl. 62/67.Sem custas, na forma 

da Lei. Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

sucumbenciais, que arbitro em R$1.000,00 (hum mil reais) a teor do art. 85, 

§ 8°, do Código Processo Civil.Determino o reexame necessário, nos 

ditames do art. 496, I, do Código de Processo Civil, mormente a ausência 

de liquidez do comando jurisdicional.Após o trânsito em julgado desta 

sentença e cumprimento das providências acima determinadas, 

arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 103211 Nr: 2257-58.2017.811.0086

 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: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINO BENEDITO DE ALMEIDA, LUCIANO 

SOBRINHO CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui Pinheiro Jr. - OAB:SP 71.118

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo a inicial e os documentos que a acompanham, bem como a 

emenda formulada nos autos.

 Nos termos do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, designo 

o dia 04 de fevereiro de 2019, ás 13h30min horário oficial do Mato Grosso, 

para audiência de conciliação pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT.

Cite-se e intime-se a parte Requerida, no endereço disposto na inicial, bem 

como notificando-a para comparecer à audiência de conciliação 

acompanhada de Advogado para que, querendo, responda à presente 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos ditames do art. 335 e seguintes 

do Código de Processo Civil, sob as advertências pertinentes, nos ditames 

do art. 344 do Código de Processo Civil.

 Com o decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte 

Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a 

teor do art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015.

 Tratando-se de carta precatória, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para 

cumprimento, nos termos do art. 261, “caput”, do Código de Processo Civil.

Por fim, conclusos para deliberação.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 95364 Nr: 3287-65.2016.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo de Souza Porfírio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula Moreno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação da vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a intimação da parte Requerente, 

através de seus advogados, para manifestar acerca da devolução da 

carta precatória de fls. 36/53, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 21952 Nr: 139-66.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demercio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B/MT, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:MT 3.610-O, 

Ricardo Marques de Abreu - OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B

 Vistos, etc.

Do compulso dos autos, denota-se que por ocasião da r. sentença à fl. 

217, as partes foram intimadas para se manifestarem acerca da decisão 

às fls. 212-A/212-B e do documento à fl. 212-C, sendo que as partes 

concordaram com a liberação do valor constrito na demanda em favor da 

parte Executada, vide fls. 222/223.

 Desta forma, determino à expedição de alvará judicial para liberação de 

valores constritos nos autos, guardando-se observância aos dados 

bancários informados no pleito à fl. 222.

Determino, ainda, que a Secretaria Judicial cumpra com o art. 450, § 3°, da 

CNGC/MT, comunicando a parte Executada por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento de dinheiro. Nesse ponto, eis a 

redação do artigo supramencionado:

“Art. 450. Os depósitos judiciais somente serão liberados, por meio de 

Alvará Judicial expedido pelo Juiz da respectiva Unidade Jurisdicional 

(assinalado de punho ou eletronicamente), em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que a procuração outorgada a este esteja em 

consonância com o que dispõe o art. 105 do CPC e do art. 5º, § 2º do 

Estatuto da OAB.

§ 3º O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a 

liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.”

De mais a mais, dê-se fiel cumprimento ao delineado na sentença à fl. 217.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53263 Nr: 773-81.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davilson Alves Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 131, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: novo 

mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no 

menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002401-78.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL (ADVOGADO(A))

VANDIR MATSCHINSKE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Trata-se de Ação de Reparação de Danos c.c. Pedido 

de Tutela de Urgência ajuizada por Vandir Matschinske em desfavor de 

Fiagril Ltda. Em suma, alega o Autor que adquiriu insumos agrícolas com 

acompanhamento técnico prestado por técnico da requerida, visando o 

cultivo de sua área de terras arrendadas, tendo sido indicado pelo referido 

técnico a aquisição de sementes produzidas pela Syngenta e 

comercializadas pela Fiagril. Ocorre que com o uso das sementes 

indicadas, mesmo seguindo todos os procedimentos indicados pela 

assistência da ré, observou-se uma abrupta queda na produtividade, 

entendendo a parte postulante que deve ser indenizada pela ré, ante a má 

qualidade das sementes e ante ao fato de não serem resistentes ao 

nematoide “pratylenchus”. Aduz o Autor que mesmo com todas as 

intercorrências, a ré inseriu restrição em seu nome por dívida referente 

aos produtos/serviços, razão pela qual requer em sede de tutela de 

urgência a baixa das restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

dentre outros pedidos. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

Decido. Do Pedido de Parcelamento das Custas De proêmio, verifica-se 

que o Autor pleiteou na petição constante no ID 15709312 pelo 

deferimento do pagamento das custas ao final ou deferimento do 

parcelamento. Considerando que a negativação do nome do Autor, por si 

só, não é suficiente para caracterizar sua condição de hipossuficiente, 

indefiro o pedido de pagamento das custas ao final. Contudo, tenho pela 

possibilidade do parcelamento das despesas processuais, conforme 

previsão do art. 98, § 6°, do Código de Processo Civil. Nesse ponto, 

importa salientar que o parcelamento será realizado em 6 (seis) parcelas, 

em observância ao disposto no art. 468, § § 6°, 7° e 8°, da CNGC/MT, com 

redação “in verbis”: “Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, na forma da lei. § 6° O juiz, atento às circunstâncias e 

peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e 

considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão 

fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz. § 8º O parcelamento é referente 

às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição 

do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do 

processo.” (Sem grifos no original). Desta forma, intime-se a parte 

Requerente a fim de providenciar o recolhimento da primeira parcela das 

custas iniciais, no prazo de 10 (dez) dias. Frisa-se que os efeitos da tutela 

de urgência, a qual passo a analisar a seguir, ficam condicionados ao 

recolhimento das custas conforme determinado acima, com a juntada do 

respectivo comprovante nos autos. Da Tutela de Urgência Pois bem. 

Verifica-se natureza antecipatória no pedido liminarmente pleiteado pela 

parte postulante. 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. 

Compulsando-se aos autos, depreende-se dos documentos acostados à 

exordial, que a parte Requerente teve seu nome negativado pela ré (ID 

15688535). Para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

plausibilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. O 

pleito do requerente lastreado pela prova pericial produzida judicialmente a 

qual demonstra que a semente que gerou a dívida não apresentava 

desempenho esperado, ao menos em sede de cognição sumária, 

evidenciam a probabilidade do direito do Autor e o perigo de dano em 

razão dos danos decorrentes da restrição efetivada pela demandada, em 

especial por se tratar de agricultor que depende de seu nome limpo para 

poder continuar a plantar. Por outro lado, considerando que vivemos numa 
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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. Em que pese o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação, conforme mencionado, é clarividente que um possível 

indeferimento do pedido de antecipação de tutela é mais prejudicial, por 

ora, à parte Autora. Frisa-se que é manifesto que a qualquer tempo pode 

ser revogada ou modificada a medida antecipatória concedida. Diante do 

exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, forte no art. 300, 

“caput”, do Código de Processo Civil, nos termos requeridos na petição 

inicial, uma vez que, presente os requisitos legais, para fins de: 

DETERMINAR que a parte Requerida proceda com a retirada do nome do 

Autor dos cadastros de proteção ao crédito e suspensão de protesto 

eventualmente realizado, relativamente ao débito em discussão nestes 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa 

diária, até ulterior deliberação. Notifique-se a parte requerida quanto ao 

conteúdo da presente decisão. Da Audiência de Conciliação. Nos termos 

do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 10 de dezembro de 2018, às 14:00h (horário oficial 

de Mato Grosso) pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT. Cite-se e intime-se a parte 

Requerida, no endereço disposto na inicial, bem como notificando-a para 

comparecer à audiência de conciliação acompanhada de Advogado para 

que, querendo, responda à presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 344 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte Autora por DJE, via Advogado constituído nos 

autos, salientando que deveras importante à presença das partes na 

audiência, salvo se os Advogados tiverem poderes para transigir. Com o 

decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a adoção das 

providências preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte Autora para 

que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a teor do art. 

348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015. Por fim, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 11 de outubro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001205-73.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KESSBIER IND. E COM. DE CHOPES E CERVEJAS ESPECIAIS LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

MARCO AURELIO PIACENTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MMC TECH MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP (RÉU)

P. R. TANUCCI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ME (RÉU)

PABLO RICARDO TANUCCI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM Certidão Processo: 1001205-73.2018.8.11.0086 Nos termos da 

legislação vigente, impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa do seu procurador, acerca do cadastramento no sistema de 

arrecadação do TJMT do pedido de parcelamento das custas, podendo 

acessar diretamente no site do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE/DISTRIBUIÇÃO/MEDIAÇÃO, ao lançar o numero do processo, 

automaticamente, o sistema alertará a seguinte mensagem: "Existe um 

parcelamento ou desconto cadastrado para esse processo deseja emitir 

sua Guia", consoante informação de Id: 16016675. Nova Mutum, 18 de 

outubro de 2018 Cristiany Ribeiro Rosa Rose Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85547 Nr: 2298-93.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Z Giequelin & Cia Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oduvaldo Lopes Ferreira - 

OAB:MT 14.196 B

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO em face de A Z GIEQUELIN E CIA LTDA, 

todos já qualificados nos autos.

 À fl. 26, a parte exequente informou a quitação do débito.

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

 Custas pelos executados.

Após, arquivem-se.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 120046 Nr: 3656-88.2018.811.0086

 AÇÃO: Processos Cautelares->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E 

DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCCO, PHJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira de Igreja - 

OAB:MT 25.183, Eduardo Cesar Stefani - OAB:MT 21.681

 Vistos.

Considerando a ausência temporária da advogada dativa nomeada 

anteriormente, revogo a nomeação anteriormente feita e nomeio ao Dr. 

Diego Pereira da Igreja, 25183 OAB/MT, nos moldes da decisão de fl. 75.

Intime-se o advogado para que se manifeste acerca do aceite da presente 

nomeação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78994 Nr: 2217-81.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALWS, MSW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Muriam Pollo de Lima - OAB:21.404-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilario Schiefelbein - 

OAB:MT 12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com 

a finalidade de intimar a parte exequente, na pessoa de seu advogado, 

para que fique informe a quem pertence a conta bancária informada às 

fls.78/79, bem como informe o CPF/CNPJ do titular, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para fins de expedição do Alvará de levantamento dos valores 

depositados nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88923 Nr: 4347-10.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSANE MACHADO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de revogação da suspensão do feito formulado às fls. 
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55 e determino o prosseguimento do feito.

Ademais, em observância aos princípios da economia processual e da 

razoável duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as 

partes, no prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do 

Código de Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob 

pena de preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em 

que o processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97105 Nr: 4516-60.2016.811.0086

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda, Alex Denker 

Filho, Levi Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adama Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 41, sobre a suspensão do recolhimento das 

custas processuais, com fulcro no artigo 90, caput do Código de Processo 

Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97426 Nr: 4721-89.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON EMES CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:12411-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, 

considerando o teor da decisão de fl. 32, impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81722 Nr: 4467-87.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos Cabral Finoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça para fins de intimação do executado da 

penhora realizada nos autos, 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.: 71118 Nr: 3648-24.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Santos de Aguiar

 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:

 Vistos.A parte exequente alega às fls. 100 que o requerido se encontra 

em lugar incerto e não sabido, de modo que, requer a citação por edital.Por 

outro lado, considerando que a citação por edital só deve ser utilizada 

após o esgotamento de todas as vias possíveis de localização da parte, 

entendo que a parte exequente deve trazer aos autos prova de que tentou 

“diligenciar” quanto à localização da parte executada, dispondo a parte, na 

maioria das vezes, de condições para tanto. Desse modo, intime-se a 

parte exequente a fim de, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos o 

endereço da parte executada ou comprovação por meio da juntada de 

documentos que tentou localizar o endereço do executado.Após, 

conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101172 Nr: 900-43.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Junior Pavan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Mantenho decisão de fl. 60, visto que não demonstrado pelo exequente 

que foram esgotados os meios possíveis para localização dos bens 

passíveis de penhora.

Nesse sentido a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À RECEITA FEDERAL. NÃO ESGOTADAS PELO 

AGRAVANTE A TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE 

PENHORA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está em consonância com 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a requisição judicial apenas se 

justifica desde que haja intransponível barreira para a obtenção dos dados 

solicitados por meio da via extrajudicial e, bem assim, a demonstração 

inequívoca de que a exequente envidou esforços para tanto, o que se não 

deu na espécie, ou, pelo menos, não foi demonstrado. 2. Falecendo 

demonstração cabal de que foram exauridas, sem êxito, as vias 

administrativas para obtenção de informações necessárias à confecção 

da conta, não há como acolher a pretensão recursal. 3. Agravo regimental 

a que se nega provimento com aplicação de multa. Relator Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO. Quarta Turma. Data do Julgamento: 25/06/2013. 

Publicação DJE 01/07/2013”

Sendo assim, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário, observadas as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101759 Nr: 1321-33.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Araujo Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.A parte exequente alega às fls. 49 que o requerido se encontra em 

lugar incerto e não sabido, de modo que, requer a citação por edital.Por 

outro lado, considerando que a citação por edital só deve ser utilizada 

após o esgotamento de todas as vias possíveis de localização da parte, 

entendo que a parte exequente deve trazer aos autos prova de que tentou 

“diligenciar” quanto à localização da parte executada, dispondo a parte, na 
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maioria das vezes, de condições para tanto. Desse modo, intime-se a 

parte exequente a fim de, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos o 

endereço da parte executada ou comprovação por meio da juntada de 

documentos que tentou localizar o endereço do executado.Após, 

conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71674 Nr: 186-25.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Cristiano Buss, Carla Cristiana Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95785 Nr: 3574-28.2016.811.0086

 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: SBRE Agricultura e Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Geller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Humberto de Oliveira 

Junior - OAB:MT 11.208-B

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte requerente SBRE 

AGRICULTURA E AGROPECUÁRIA LTDA às fls. 127, em face da sentença 

de fls. 122/126, alegando que o decisum estaria eivado de erro material.

 Assim, recebo os embargos de declaração de fls. 127, em seu efeito 

interruptivo, consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, 

eis que tempestivamente apresentados, conforme certificado à fl. 128.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87143 Nr: 3185-77.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assis Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Souza Oliveira - 

OAB:8107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Gustavo Fernandes - 

OAB:14916 B

 Intimação da parte exequente, por seu advogado(a), acerca da diligência 

negativa, para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a teor da decisão de fl. 97.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47761 Nr: 3185-53.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mato Grosso Comércio de Produtos Agrícolas e 

Pecuários Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rufatto Representações Comerciais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte requerente 

MATO GROSSO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS 

LTDA - ME às fls. 436/442, em face da sentença de fls. 432/435, alegando 

que o decisum estaria eivado de omissão e contradição.

 Assim, recebo os embargos de declaração de fls. 432/435, em seu efeito 

interruptivo, consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, 

eis que tempestivamente apresentados, conforme certificado à fl. 445.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 33128 Nr: 2864-57.2006.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tractor Parts Peças e Implementos Agrícolas 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Laura Pereira - 

OAB:6.999 - MT, Andréa Pinto Biancardini - OAB:5.009-MT, Bruna 

Elisa Peron - OAB:14.604, Graciela Tobias Damasceno e Silvs - 

OAB:17.022 - MT, Luana de Arruda Nascimento - OAB:14.123 MT, 

Otacílio Peron - OAB:MT 3.684-A, Silzomar Pereira Bejarano - 

OAB:15.199

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com 

a finalidade de intimar a parte executada, na pessoa de seu advogado, 

para que fique ciente da decisão de fls. 99, que restituiu o prazo conforme 

requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51576 Nr: 2606-71.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Batista Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que, a Requerida, citada por Edital, deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentar Embargos monitórios, tão 

pouco comprovou nos autos o pagamento do débito. Nos termos da 
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legislação vigente, e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora a dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103091 Nr: 2165-80.2017.811.0086

 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: LB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESP, EBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luan de Moraes Wieczorek - 

OAB:MT 21.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 28595 Nr: 1511-16.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Witts dos Santos Neto, Maurício 

Agostinho Borsato, Enio Silvio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171, Edgar Kindermann Speck - OAB:23539/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida ENIO 

SILVIO DOS SANTOS às fls. 228/244, em face da sentença de fls. 

223/224, alegando que o decisum estaria eivado de contradição.

 Assim, recebo os embargos de declaração de fls. 228/244, em seu efeito 

interruptivo, consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, 

eis que tempestivamente apresentados, conforme certificado à fl. 248.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82141 Nr: 214-22.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEIA ALVES MORAN - ME, Irineia Alves 

Moran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório de fl. 79, e determino a suspensão do feito conforme 

preceitua o artigo 921, inciso III, §3º do CPC, pelo prazo de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e intime-se o 

requerente a se manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101024 Nr: 823-34.2017.811.0086

 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 Aparecida Battaglini dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tamirez Martins Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tássia de Azevedo Borges 

Torres - OAB:MT 12.296, Wanessa Correia Franchini Vieira - 

OAB:MT 10.907

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81556 Nr: 4361-28.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander (Brasil) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Rosane Uemura Ferreira Leite, Rodrigo 

Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12406-A/MT, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A/MT, Ricardo 

Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito requerendo 

o que for de direito no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção do 

processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 44677 Nr: 4061-42.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bioauto MT Agroindusrial Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Almeida Filho Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70867 Nr: 3381-52.2012.811.0086

 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: CJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdSR, CJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420, Sônia Maria Petenatti - OAB:10.371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.
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No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52173 Nr: 3189-56.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meirelane Rosa Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cairo Rodrigues da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Defiro o petitório de fl. 57, e determino a suspensão do feito conforme 

preceitua o artigo 921, inciso III, §3º do CPC, pelo prazo de 90 (noventa) 

dias.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e intime-se o 

requerente a se manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 43197 Nr: 2581-29.2009.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivete Cavalcante de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:MT 9.935-A, Patrícia Mariano da Silva - OAB:11279-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Cuida-se de ação para concessão de pensão por morte de 

trabalhador rural, promovida pela autora IVETE CAVALCANTE DE SOUZA, 

em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já 

qualificados nos autos.Inicialmente, considerando a ausência de 

apresentação de contestação pelo INSS, DECRETO A SUA REVELIA, nos 

termos do artigo 344, do Código de Processo Civil, contudo, deixo de 

aplicar seus efeitos, considerando que se trata de autarquia 

previdenciária, pertencente à Administração Pública Indireta, gozando de 

prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, tutelando direitos indisponíveis, 

consoante preconiza o artigo 345, inciso II, do CPC.Portanto, como não é 

possível a aplicação da presunção de veracidade dos fatos alegados pela 

autora, saliento que esta deverá demonstrar efetivamente suas 

alegações, no que tange ao exercício de trabalho de natureza rural por 

seu cônjuge já falecido.Assim, não havendo matérias preliminares ou 

prejudiciais ao conhecimento do mérito, DOU O FEITO POR 

SANEADO.Passo a fixação do ponto controvertido, qual seja, a qualidade 

de segurado especial do de cujus JOSÉ EUZÉBIO DE SOUZA, na 

modalidade trabalhador rural.Consigno que desnecessária a comprovação 

da dependência econômica da autora em relação ao cônjuge, pois sua 

dependência é presumida pelo artigo 16, inciso I, da Lei 8.213/1991.Desta 

feita, reputo a prova testemunhal como essencial ao julgamento do caso 

em apreço, motivo pelo qual designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 23/01/2019, às 13h30min para oitiva das testemunhas indicadas 

pelas partes.Logo, consigno que as testemunhas arroladas pela parte 

autora deverão comparecer independentemente de intimação, conforme 

determina o artigo 455 do Novo Código de Processo Civil.Outrossim, as 

partes terão o prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentar a 

qualificação das testemunhas que desejam ouvir em audiência, nos termos 

do artigo 357, § 4°, do CP, sob pena de preclusão.Intimem-se as partes. 

Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 29177 Nr: 2066-33.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diomar Zerbinatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório de fl. 151, e determino a suspensão do feito conforme 

preceitua o artigo 921, inciso III, §3º do CPC, pelo prazo de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e intime-se o 

requerente a se manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54422 Nr: 1905-76.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Restaurante e Lanchonete São Jose Ltda 

(Restaurante São Jose), Josefa Pereira dos Santos, Jorge Pinheiro de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

A parte exequente alega às fls. 124 que o requerido se encontra em lugar 

incerto e não sabido, de modo que, requer a citação por edital.

Por outro lado, considerando que a citação por edital só deve ser utilizada 

após o esgotamento de todas as vias possíveis de localização da parte, 

entendo que a parte exequente deve trazer aos autos prova de que tentou 

“diligenciar” quanto à localização da parte executada, dispondo a parte, na 

maioria das vezes, de condições para tanto.

Desse modo, intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 05 (cinco) 

dias, trazer aos autos o endereço da parte executada ou comprovação 

por meio da juntada de documentos que tentou localizar o endereço do 

executado.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76032 Nr: 4608-43.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.P. DE OLIVEIRA - ME, Eduardo Pampolini de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Mantenho a decisão de fl. 66.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97716 Nr: 4904-60.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIVANIO PEREIRA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Schulze - OAB:MT 

16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77040 Nr: 625-02.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda, Eloiza Cristina Castelan, Adir 

Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87513 Nr: 3421-29.2015.811.0086

 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

 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:

 Vistos.

Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 

319, do Novo 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 conforme artigos 259, I e 257, III do Código de Processo 

Civil, para querendo, contestarem a ação.

Cientifiquem-se para que manifestem eventual interesse na causa a União, 

o Estado e o Município conforme artigo 246, § 3º do Código de Processo 

Civil, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80338 Nr: 3495-20.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assis Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Souza Oliveira - 

OAB:8107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 Intimação da parte exequente, por seu advogado(a), acerca da diligência 

negativa, para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a teor da decisão de fl. 87.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76059 Nr: 4635-26.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Luis Schilling Me, Viveiro de Mudas 

Primavera Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70468 Nr: 3014-28.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Cristiano Buss, Adir Freo, Lucinete 

Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:MT 14.690-O, Kamill Santana Castro e Silva 

- OAB:11887-B, WILLIAM JOSE DE ARAUJO - OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que fique ciente da distribuição da Carta Precatória, no 

PJE sob o número 1007001-95.2018.8.11.0037 para o órgão 2ª VARA 

CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE, consoante comprovante de fl. 74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 118455 Nr: 2991-72.2018.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Zadir Ângelo, Mara Fernanda Angelo Ismael

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 416 de 652



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janio Hernes, Gilson Maffini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcon - OAB:MT 

4660-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por ESPOLIO DE 

ZADIR ÂNGELO em face de JANIO HERNES e GILSON MAFFINI, 

processando-se nos moldes do art. 523 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil.

Ademais, mantenho à decisão de fls. 56, indeferindo o benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita ao exequente ESPÓLIO DE ZADIR ÂNGELO, 

em virtude do autor não ter demonstrado novos documentos que 

comprovem sua condição de hipossufiência.

Proceda ao recolhimento das custas processuais, nos termos do artigo 

290 do Código de Processo Civil, para prosseguimento do feito.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido à parte executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 41055 Nr: 399-70.2009.811.0086

 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: Volnei Costa Beber, Nívea Ferron Costa Beber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Justino, Antônio Justino, Olivio 

Parasina, Orlando Gropo, Nairrom Luiz Peccin, Debora Pccin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535-B/MT, Daiana Costa Beber - OAB:13781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

DECLARAR a propriedade do imóvel de 72,60 hectares, localizada na 

Gleba Iracema, Lote n°. 27 Secção “D”, objeto de registro no CRI de 

Rosário Oeste/MT, sob o número de ordem 2630, livro 3-C, fls. 220 em 

favor dos requerentes VOLNEI COSTA BEBER e NÍVEA FERRON COSTA 

BEBER, neste Município e Comarca, melhor descrito no memorial descritivo 

de fls. 18/21, ressalvados os direitos de terceiros não citados. Após o 

trânsito em julgado desta decisão, expeça-se o competente mandado ao 

Cartório de Registro de Imóvel, observadas as exigências legais.Sobre a 

inconsistência apontada no valor da causa às fls. 140/142, o STJ, em seu 

Recurso Especial n°. 1.133.495/SP, decidiu que para as ações de 

usucapião extraordinária, o conteúdo econômico diz respeito à 

nua-propriedade e o valor da causa seria a estimativa oficial para 

lançamento de imposto.Desta feita, considerando que a declaração de 

Imposto Territorial Rural apresentada às fls. 171/175, concernente ao ano 

de 2010 menciona como valor tributável a importância de R$ 120.225,60 

(cento e vinte mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), 

não há que se falar em retificação do valor, de modo que foi atribuído e 

recolhido pelos demandantes em valor superior.Ante a sucumbência 

integral dos requeridos e correndo o processo à revelia, não há que se 

fa lar  em condenação ao pagamento de  honorár ios 

sucumbenciais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Transitada em julgado 

esta sentença, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações pertinentes.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 33119 Nr: 2753-73.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sygenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Matschinske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198905/SP, José Ercilio de Oliveira - OAB:SP-27.141, 

Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 Vistos.

Defiro o petitório de fl. 120, e determino a suspensão do feito conforme 

preceitua o artigo 921, inciso III, §3º do CPC, pelo prazo de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e intime-se o 

exequente a se manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 28898 Nr: 1827-29.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Adão Argenton

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Scariot & Scariot Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elmer Egypto Alves - 

OAB:6130-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B

 Vistos.

Defiro o petitório de fl. 96, e determino a suspensão do feito conforme 

preceitua o artigo 921, inciso III, §3º do CPC, pelo prazo de 06 (seis) 

meses.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e intime-se o 

exequente a se manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 28270 Nr: 1245-29.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Scariot & Scariot Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Argenton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elmer Egypto Alves - 

OAB:6130-B/MT

 Vistos.

Defiro o petitório de fl. 78, e determino a suspensão do feito conforme 

preceitua o artigo 921, inciso III, §3º do CPC, pelo prazo de 06 (seis) 

meses.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e intime-se o 

exequente a se manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 117855 Nr: 2696-35.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Philippsen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Jerônimo Zarpellon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eulina Oliveira dos Santos - 

OAB:19773/O, Vania dos Santos - OAB:11332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:MT 7170-B

 Certifico para os devidos fins que não constou o nome do advogado da 

parte embargada na publicação do DJE da decisão de fl. 180/181, razão 

pela impulsiono os autos para republicar a referida decisão, a qual passo 

a transcrever: "(...) Inicialmente, deixo de atribuir efeito suspensivo à 

execução, visto que o caso em apreço não destoa da regra prevista no 

artigo 919 do Código de Processo Civil, pois não estão elencados os 
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requisitos para concessão da tutela provisória de urgência ou de 

evidência, tampouco houve requerimento do embargado para tal. 

Outrossim, INDEFIRO o pedido para reconsideração da decisão anterior, 

visto que o embargante não trouxe aos autos qualquer documento para 

demonstrar a sua condição de hipossuficiência. Ainda, INDEFIRO o 

requerimento para recolhimento de custas ao final do processo, em virtude 

do disposto no artigo 90, § 3° do Novo CPC, que relata que se houver 

transação entre as partes antes da sentença, as partes ficam 

dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, de 

modo que o Poder Judiciário poderá nada receber pelos seus serviços 

prestados. No entanto, quanto ao pedido de parcelamento do valor das 

custas, DEFIRO-O, com fulcro no artigo 98, § 6°, do Código de Processo 

Civil, em seis prestações mensais, cujo pagamento da primeira parcela 

deverá ser comprovado nos autos no prazo de 15 (quinze) dias. Nesse 

diapasão, determino que o requerente seja intimado para recolher o 

pagamento da primeira parecela das custas processuais no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil, 

sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se o embargado para impugnar 

no prazo de 15 (quinze) dias, indicando as provas que porventura desejar 

produzir, nos termos do artigo 920, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Após, devolvam-se os autos conclusos para análise da possibilidade de 

julgamento antecipado do pedido ou designação de audiência, consoante 

disposição do artigo 920 do Código Processual Civil. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72756 Nr: 3500-47.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudete Espindola Cechet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:SP 239.437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:SP 96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por CLAUDETE 

ESPINDOLA CECHET em face de BANCO DO BRASIL S/A, processando-se 

nos moldes do art. 523 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido à parte executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Proceda a retificação do procedimento na capa dos autos para fazer 

constar cumprimento de sentença.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71285 Nr: 3817-11.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlei Alves Leal Me, Marlei Alves Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:MT 7372

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta por ESTADO DE 

MATO GROSSO-MT em face de MARLEI ALVES LEAL ME e MARLEI 

ALVES LEAL, todos já qualificados nos autos.

 Às fls. 44/45, o Estado de Mato Grosso-MT informou o pagamento do 

débito.

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Condeno as requeridas nas custas e despesas processuais, bem como 

nos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa 

atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80460 Nr: 3636-39.2014.811.0086

 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

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por PATRICIA 

BRITO MARTA em face de COMERCIAL DE ALIMENTOS JJ LTDA ME, 

processando-se nos moldes do art. 523 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido à parte executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Proceda a retificação no tipo de ação para fazer constar cumprimento de 

sentença.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102223 Nr: 1594-12.2017.811.0086

 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: João Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos (artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), 

intimem-se as partes, para que no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do 

artigo 218, § 3º, do Código de Processo Civil, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, sob pena de preclusão, indicando sua necessidade e 

pertinência, ocasião em que o processo deverá retornar concluso ao 

gabinete para saneamento ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 21714 Nr: 100-69.2004.811.0086

 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: ADM do Brasil Ltda, Icec Construções Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alves Storti & Storti Ltda -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:MT 7.504, luiz cláudio de Oliveira Nascimento - OAB:5475, 

Vasco Ribeiro Gonçalves de Medeiros - OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliel Alves de Sousa - 
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OAB:MT 7.397

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por ALVES 

STORTI E STORTI LTDA ME em face de ADM DO BRASIL LTDA, 

processando-se nos moldes do art. 523 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido à parte executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Proceda a retificação do procedimento na capa dos autos para fazer 

constar cumprimento de sentença.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79048 Nr: 2274-02.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Venicio Costa Beber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535-B/MT, Daiana Costa Beber - OAB:13781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:MT 13.245-A

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela embargada OI S/A, em 

face da sentença de fls. 285/291, alegando que o decisum estaria eivado 

de omissão e erro material.

 Assim, recebo os presentes embargos, em seu efeito interruptivo, 

consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, eis que 

tempestivamente apresentados, conforme certificado à fl. 373.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 107964 Nr: 4942-38.2017.811.0086

 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: ONG - Movimento Nacional dos Caminhoneiros(as) do 

Brasil - M.N.C.B., Gilsemar Stelle Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bunge Alimentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eleomar Rene Blocher - 

OAB:17.865/O, Marcelo da Pieve - OAB:MT 11284-A, Silvio Borges - 

OAB:19.374/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 45031 Nr: 460-91.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rabobank International Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Harry Durks, Erna Pilger Durks

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA proposta por BANCO DE 

LAGE LANDEN BRASIL S/A em face de EDUARDO HARRY DURKS e ERNA 

PILGER DURKS, todos já qualificados nos autos.

 Às fls. 180, o Banco de Lage Landen Brasil S/A informou o pagamento do 

débito bem como pugnou pelo desbloqueio do bem imóvel penhorado.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Proceda a liberação dos bens penhorados às fls. 174 em favor dos 

executados.

Honorários e custas conforme o acordo.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010408-13.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALMOR KERBER (REQUERENTE)

CESAR ROBERTO BONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA MULT CORRETORA LTDA - ME (REQUERIDO)

LUIS FELIPE LAMMEL (ADVOGADO(A))

VALDIR ALVES DA SILVA (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 PROCESSO n. 8010408-13.2013.8.11.0086 Valor da causa: 

$24,123.06 ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE VALMOR KERBER 

Endereço: Avenida MUTUM, 552 N, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: CESAR ROBERTO BONI - 

MT0008268A POLO PASSIVO: Nome: IMOBILIARIA MULT CORRETORA 

LTDA - ME Endereço: Avenida AVENIDA DOS CANARIOS, 75, W, CENTRO, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nome: VALDIR ALVES DA SILVA 

Endereço: Rua DOS CEDROS, 943 W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: LUIS FELIPE LAMMEL - 

MT0007133A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: LUIS FELIPE LAMMEL - 

MT0007133A 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, 18 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 
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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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80382 Nr: 3546-31.2014.811.0086

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Allan César da Silva Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Cobrança 

de Fardamento c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais proposta 

por Allan César da Silva Santana em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem 

custas e honorários nos termos do art. 27 da Lei n. 12.153/2009 c.c. o art. 

55 da Lei n. 9.099/95.Sem reexame necessário, nos termos do art. 11 da 

Lei n. 12.153/2009.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

p r o c e d e n d o  c o m  a s  b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s  d e 

estilo.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 119099 Nr: 3301-78.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Dias dos Santos, Jucelio da Silva 

Barbosa, Ericles de Almeida Oliveira, Gilvan Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Como não foram arguidas preliminares e por verificar que não estão 

presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária dos 

acusados 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 10 de outubro de 2018, às 15h00min, para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se os acusados e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecerem ao ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Oficie-se a SEJUDH requisitando-se o comparecimento do réu Jucélio da 

Silva Barbosa, preso na Cadeia Pública de Diamantino/MT.

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 82543 Nr: 481-91.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson Rosa Bezube

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

denunciado Cleberson Rosa Bezube, já qualificado nestes autos, em 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em relação 

aos crimes descritos na denúncia. Inteligência do art. 107, inciso IV, 1.ª 

figura, e art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal.Publique-se. 

Intimem-se, observando-se a desnecessidade de intimação pessoal do 

acusado, bastando a de seu defensor constituído, conforme determina o 

artigo 1387 da CNGC.Com o trânsito em julgado, procedam-se às baixas, 

comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os autos, sem 

quaisquer custas ou despesas judiciais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 25402 Nr: 65-46.2003.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Borges da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josiane de Oliveira Mattos - 

OAB:MT 23.925, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 14.594, Maite Martina 

Santana e Santos Benevides - OAB:MT 21.954, Marilda Miguel dos 

Santos - OAB:PR 86.147, Orildo de Souza - OAB:40.846, Samuel 

Alves Portugal - OAB:PR 61.013

 Vistos.

A despeito da certidão de tempestividade de fls. 992, compulsando 

detidamente os autos, verifico que o réu, assim como a Defesa foram 

intimados da sentença em 29.06.2018, quando da publicação do decisum 

em plenário.

Assim, conforme disposto no artigo 593 do CPP, o prazo para apelar da 

sentença é de 05 (cinco) dias, a contar da data da sua publicação, sendo 

certo que no presente caso o referido prazo iniciou-se no dia 02.07.2018, 

escoando-se no dia 06.07.2018, razão pela qual o recurso de apelação de 

fl. 988 protocolado pela Defesa no dia 09.07.2018 é intempestivo, pelo que 

deixo de recebê-lo.

Outrossim, quanto ao pedido formulado pela Defesa para que o réu 

retorne ao estado do Paraná, onde cumpre pena por condenação em outro 

processo, oficie-se novamente a SEJUDH reiterando o pedido deste Juízo 

para o recambiamento do réu àquele estado, uma vez que a sua vinda a 

esta Comarca se deu unicamente em razão da necessidade de que ele 

participasse pessoalmente da sessão de julgamento outrora realizada, 

sendo concedida anuência do Juízo da Vara de Execuções da Comarca 

de Cascavel/PR condicionado ao retorno do recuperando logo após à 

realização da solenidade.

Intime-se o apelante.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 25402 Nr: 65-46.2003.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Borges da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josiane de Oliveira Mattos - 

OAB:MT 23.925, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 14.594, Maite Martina 

Santana e Santos Benevides - OAB:MT 21.954, Marilda Miguel dos 

Santos - OAB:PR 86.147, Orildo de Souza - OAB:40.846, Samuel 

Alves Portugal - OAB:PR 61.013

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que as juradas Jessica Diehl Bazzane 

Daniela Aguilar, não compareceram a Sessão de Julgamento, tendo sido 
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arbitrada multa para ambas.

Denota-se que as juradas Jessica e Daniela juntaram aos autos 

documentos que comprove que estas não compareceram ao ato devido a 

problemas de saúde, conforme a fls. 975 e 977 respectivamente, pelo que 

REVOGO a decisão no que concerne a multa aplicada.

 Intimem-se as juradas da presente decisão.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 118168 Nr: 2877-36.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Sandro Raimundo Kulka, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 Vistos.

Considerando a Certidão do Oficial de Justiça de fls. 17, informando que o 

endereço da testemunha Maycon David Zanetti localiza-se na Comarca de 

Diamantino/MT, bem como do caráter itinerante da carta precatória, 

determino a remessa da presente àquele Juízo para proceder conforme 

deprecado, nos termos do artigo 262 do CPC.

Oficie-se o Juízo Deprecante, noticiando acerca do encaminhamento.

Ademais, cancelo a audiência outrora aprazada.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 122790 Nr: 6423-37.2017.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Renato da Silva Tomaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/O

 Vistos em correição.

Trata-se de executivo de pena do reeducando Antônio Renato da Silva 

Tomaz, condenado à pena de 10 anos e 10 meses e 06 dias de reclusão e 

pagamento de 15 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática 

do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal c/c 

artigo 244-B, da lei 8.069/90 e artigo 180, do Código Penal.

Considerando que o reeducando encontra-se atualmente cumprindo a 

pena em regime semiaberto (fls. 82/85v) e tendo o juízo de Água Boa/MT 

remetido o presente feito a este Juízo, designo audiência para o dia 

24/01/2019, às 15h30min, a fim de dar continuidade no cumprimento da 

pena.

Intime-se o reeducando no endereço constante nos autos.

Intimem-se o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115079 Nr: 1380-84.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur Gabriel Martinez Basilio, Rogerio 

Andrade Gonçalves, Wenedy Francisco Cardoso Nunes, Robson Fonseca 

dos Santos, Marcio Xavier das Chagas Borges, Douglas Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - OAB:MT 

8.443, Felipe Carlos Almeida - OAB:MT 19.847, Marcelo Machado de 

Oliveira - OAB:MT 11.048, Ramão Wilson Junior - OAB:11702, 

Wanessa Morais Santos - OAB:MT 19.453

 Em resumo, para fins de publicação desta sentença: JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o réu Arthur 

Gabriel Martinez Basilio à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão em regime inicialmente fechado, e 833 (oitocentos e trinta e três) 

dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

pela prática do crime previsto pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06; 

CONDENAR o réu Wenedy Francisco Cardoso Nunes à pena de 10 (dez) 

anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 1.000 (um mil) 

dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

pela prática do crime previsto pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06; 

CONDENAR o réu Rogério Andrade Gonçalves à pena de 10 (dez) anos 

de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 1.000 (um mil) dias-multa, 

calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo pela prática do 

crime previsto pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06; CONDENAR o réu 

Douglas Jesus da Silva à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime 

inicialmente fechado, e 1.000 (um mil) dias-multa, calculados à razão de 

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo pela prática do crime previsto pelo 

artigo 33, caput, da Lei 11.343/06; CONDENAR o réu Robson Fonseca dos 

Santos à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime 

inicialmente fechado, e 901 (novecentos e um) dias-multa, calculados à 

razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo pela prática dos crimes 

previstos pelos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e 14 da Lei 10.826/03, 

na forma do artigo 69 do Código Penal; e CONDENAR o réu Márcio Xavier 

das Chagas Borges à pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão, em regime inicialmente fechado, e 1.068 (um mil e sessenta e 

oito) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo pela prática dos crimes previstos pelos artigos 33, caput, da Lei 

11.343/06 e 14 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal. E 

ainda ABSOLVO todos os réus da acusação quanto à prática do crime 

previsto pelo artigo 35 da Lei 11.343/06,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 94707 Nr: 2880-59.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amilton Tararão Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 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 a certidão 

do oficial de justiça lançada às fls. 68, no prazo legal. É o que me cumpre.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000202-14.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ENDRIGO DALCIN (AUTOR(A))

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIMAR MARTINS PINTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000202-14.2018.8.11.0012. 

AUTOR: ENDRIGO DALCIN RÉU: CLAUDIMAR MARTINS PINTO Vistos. 

Cuida-se de ação regressiva de cobrança por pagamento de aval que 

ENDRIGO DALCIN promove em desfavor de CLAUDIMAR MARTINS PINTO, 

pela qual pretende o recebimento da quantia de R$ 59.528,56 (cinquenta e 

nove mil quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos). 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Conquanto a parte autora tenha informado desinteresse na 

autocomposição do litígio, ante o prescrito no art. 334, §4º, I do CPC, a 

audiência conciliatória apenas não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, ausência de interesse na composição 

consensual. Assim sendo, 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 
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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, 15 de agosto de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos 

Juiz(a) de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000529-56.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DIAS MARANHAO (ADVOGADO(A))

IGOR MARANHAO SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO CAMARGO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte Autora para se manifestar sobre a Certidão do oficial 

de justiça de Id. 15745735, no prazo de 10 (dez) dias. Nova Xavantina, 18 

de outubro de 2018. Altair Gonçalves Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000301-81.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGDA SILVA DA COSTA SANTOS (RÉU)

AGDA SILVA DA COSTA SANTOS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para que se manifeste sobre os 

documentos juntados nos ids. 15378767 e 15609771 (Aviso de 

Recebimento devolvido sem entrega), no prazo de 10 (dez) dias, 

fornecendo o endereço atualizado da parte Requerida. Nova Xavantina, 18 

de outubro de 2018. Altair Gonçalves Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000198-74.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA MARIA TONIN (REQUERENTE)

HIAGO OLIVEIRA MARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. DE MEDEIROS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Cumprida a medida liminar (Id. 15808507), intime-se a parte 

Autora para formular o pedido principal em 30 (trinta) dias, nos termos do 

Artigo 308 do CPC (Decisão de id. 15232278). Nova Xavantina, 18 de 

outubro de 2018. Altair Gonçalves Junior Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62291 Nr: 873-30.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO LUIZ DA SILVA, ESPOLIO DE IVO 

JOSÉ MULLER, JOSÉ LUIZ SILVA DA SILVA, MIRALDA IGNEZ MULLER, 

BEATRIZ JOSEFA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO TAKATSUKA - 

OAB:43638

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar sobre petição de fls. 167/168, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66863 Nr: 1931-34.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ANDRÉ MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO TAKATSUKA - 

OAB:43.638 SP

 Vistos.

Intime-se a parte exequente a requerer o que for de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 4713 Nr: 669-06.2001.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. S. PRESTADORA DE SERVIÇOS BRAÇAIS 

LTDA, SIDNEY ADRIANO TIRLONI, MELANIA WEIRICH TIRLONI, NILTON 

DOS SANTOS, VILMA RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO ROGRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56918 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 335.

Intime-se o executado para manifestar-se quanto à penhora realizada às 

fls. 328/330.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36260 Nr: 2333-57.2010.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDNX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do 

débito, a fim de ser apreciado o pedido de fl. 103.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66657 Nr: 1759-92.2014.811.0012

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACY MATOS DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B, FRANCISCA DE SÁ - OAB:16.391-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MAGALHÃES 

FARIA NETO - OAB:15.436-MT

 Vistos.

Fl. 199/200: intimem-se as partes para manifestar sobre a nova proposta 

dos honorários periciais, em relação a sua redução.

 Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66003 Nr: 1250-64.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA DA LUZ MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar sobre a impugnação 

apresentada às folhas retro, no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 40 Nr: 1874-02.2003.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO DO GRANDE VALE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar sobre eventual ocorrência de 

prescrição intercorrente no presente feito.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64889 Nr: 360-28.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDDS, KCADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Marcilon Dias Dourado, Cpf: 

82783233134, Rg: 1256816-3 SSP MT Filiação: Olinda Dias Dourado, data 

de nascimento: 18/03/1979, brasileiro(a), natural de Nova xavantina-MT, 

solteiro(a), pedreiro, Endereço: Lugar incerto e não sabido

Valor das Custas Processuais:R$ 551,16 (quinhentos e cinquenta e hum 

reais e dezesseis centavos), referente custas e taxa judiciaria.

Prazo para pagamento:05 (cinco)

Pagamento sob pena de:PROTESTO

Nome e cargo do digitador:Antonia Maria de Moura - Gestora 

Administrativa da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Portaria nº 049/2017

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62476 Nr: 1085-51.2013.811.0012

 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: VROR, EDOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): José Francisco dos Reis, Rg: 

2369057 SSP GO Filiação: João Gonçalves dos Reis e Maria Alves dos 

Reis, data de nascimento: 17/11/1962, brasileiro(a), natural de 

Papagaios-MG, casado(a), lavrador, Endereço: Agrovila do Banco Safra- 

Ao Lado da Sorveteria Rodrigues, Bairro: Zona Rural, Cidade: Nova 

Xavantina-MT

Valor das Custas Processuais:R$ 551,16 (quinhentos e cinquenta e hum 

reais e dezesseis centavos), referente custas e taxa judiciária.

Prazo para pagamento:05 (cinco)

Pagamento sob pena de:PROTESTO

Nome e cargo do digitador:Antonia Maria de Moura - Gestora 

Administrativa de Central de Arrecardação e Arquivamento.

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40331 Nr: 1010-46.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO OLIVEIRA FAUSTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A -CFI, EXPOR CAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PASQUALI 

PARISE - OAB:112409/SP, GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155574/SP

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerente: Amarildo Oliveira Faustino, Cpf: 

34786422134, Rg: 1453240-2ª VIA DGPC GO Filiação: Moacir Faustino e 

Maria Francisca Faustino, data de nascimento: 14/11/1964, brasileiro(a), 

natural de Inhumas-GO, casado(a), mestre de obras, Endereço: Rua 

Sertãozinho Nº 651, Bairro: Novo Horizonte, Cidade: Nova Xavantina-MT

Valor das Custas Processuais:R$ 274,82

Prazo para pagamento:05 (cinco)

Pagamento sob pena de:PROTESTO

Nome e cargo do digitador:Antonia Maria de Moura - Gestora 

Administrativa da Central de Arrecadação e Arquivamento

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Portaria nº 49/2017

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62529 Nr: 1145-24.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO CASSIMIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 

15 (quinze) dias, caso não tenha feito.

III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao TRF - 1ª 

Região, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65001 Nr: 453-88.2014.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMEIRE APARECIDA PAZETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL - PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO PAZ 

ALARCÓN - OAB:37.007

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo 

legal, caso não tenha feito.

III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 
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Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64632 Nr: 132-53.2014.811.0012

 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: DIEGO CUNHA DE ASSUNÇÃO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABNER GOMYDE NETO - 

OAB:264826, GUSTAVO GOMES POLOTTO - OAB:230.351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, FABRÍCIO GONÇALVES DA SILVEIRA - OAB:8625-A

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo 

legal, caso não tenha feito.

III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66888 Nr: 1950-40.2014.811.0012

 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): CARMO E CARMO LTDA., MARIA DIVINA 

OLIVEIRA DO CARMO, PEDRO HENRIQUE DO CARMO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA VAZ DA 

SILVA - OAB:13391/MT

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 29879 Nr: 371-33.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NP PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME, 

AGROBOI, CLOVIS PEREIRA DA SILVA, RUBENS NOVAIS XAVIER, ILARIO 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010328-72.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EMBALAGENS XAVANTINA LTDA - ME (EXEQUENTE)

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT e, após observar a 

solicitação da parte exequente (Id. 15891911), impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento de sua obrigação, conforme cálculos 

constantes do Id. 15891918, no valor de R$=32.172,12= (trinta e dois mil 

cento e setenta e dois reais e doze centavos), devidamente atualizado até 

o dia 11/10/2018. Ficando a executada ciente que extrapolado o prazo 

sem comprovação do pagamento, será acrescido ao montante à multa 

prevista no artigo 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo sem comprovação 

encaminhem-se os autos conclusos para apreciação do pedido de 

penhora on-line. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina, 18 de 

outubro de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010554-77.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYDIANNE DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

WANDE ALVES DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010554-77.2016.8.11.0012 REQUERENTE: CLEYDIANNE DE 

SOUSA SILVA REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico se encontrar maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento da lide. Trata-se de processo com o 

objetivo de anulação de contrato, cumulado com pedido de indenização 

por cobrança indevida. Em síntese a parte autora alega ter demonstrado 

interesse em um curso de pós-graduação oferecido pela requerida, mas 

não pôde inicia-lo devido a outras prioridades. Diante disto, passou a ser 

cobrado por mensalidades não pagas pelo curso anteriormente ofertado. 

Por diversas vezes a parte autora informou serem equivocadas as 

cobranças, uma vez que sequer realizou a inscrição no curso, mas as 

cobranças não cessaram. Em sede de contestação, alegou a requerida 

inexistir ato ilícito, uma vez que a autora contratou os serviços 

educacionais em 2014/1, mediante o pagamento da parcela 01 de 

matrícula, não formalizando o pedido de cancelamento ou trancamento. Por 

tratar-se de clássica relação de consumo, e haver verossimilhança nas 

alegações da parte autora, OPINO pela inversão do ônus da prova, 

autorizado pelo CDC. Em que pese alegação da requerida de que a 

cobrança é devida, não trouxe aos autos qualquer documento que 

comprove a efetiva contratação dos serviços pela parte autora, pelo 

contrário, trouxe contrato de prestação de serviços educacionais sem 

qualquer preenchimento e assinatura. Doutro lado, mesmo que deferida a 

inversão do ônus da prova, cabe à parte autora comprovar o mínimo do 

alegado, não havendo nos autos comprovação de cobranças abusivas 

realizadas pela empresa requerida, pois conforme as alegações, poderia 

facilmente a parte autora ter juntado ao processo os diversos e-mails 

recebidos, que configurariam a cobrança persistente e indevida. Ausente 

a comprovação de cobrança insistente ou de maneira ilegal, a mera 

cobrança por serviços não solicitados não ultrapassa os meros 

dissabores da vida em sociedade, não ensejando lesão a direitos da 

personalidade e a consequente indenização. Isto posto, OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, para DECLARAR inexistente 

a relação jurídica entre autor e requerida, e consequentemente, qualquer 

débito oriundo da suposta relação. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Sérgio Tsutomu Yamamoto 

Junior Juiz Leigo Vistos. HOMOLOGO a sentença lavrada pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, para que surta seus efeitos 

legais e jurídicos. Cumpra-se. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE 

DIREITO
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Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000204-81.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Gislaine Correia da Silva (REQUERIDO)

JOAO PAULO CORREIA RIBEIRO (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 

10h00min (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, 18 de outubro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000378-90.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON GOMES ROCHA LIMA (ADVOGADO(A))

MARTA REZENDE GOMES (REQUERENTE)

ADAO PEREIRA DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (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 

10h20min (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, 18 de outubro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000378-90.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON GOMES ROCHA LIMA (ADVOGADO(A))

MARTA REZENDE GOMES (REQUERENTE)

ADAO PEREIRA DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (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 

10h20min (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, 18 de outubro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 10/2018-CA - O Excelentíssimo Doutor Eviner Valério – Juiz 

Diretor do Foro da Comarca de Paranatinga/MT, no uso de suas 

atribuições legais, considerando o disposto no Provimento 16/2016/CM, de 

27/07/2016, torna público, para ciência dos interessados, a abertura de 

processo seletivo com análise de currículo, com a finalidade de credenciar 

pessoas físicas nas áreas de Fisioterapia e Psicologia, cujo procedimento 

obedecerá às regras estabelecidas neste edital.

* O Edital n° 10/2018-CA completo ,encontra-se no Caderno de Anexos do

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

EDITAL N. 11/2018-CA - Torna público o gabarito definitivo do Teste 

Seletivo para recrutamento de estagiários(as) de nível superior em Direito, 

realizado em 30.9.2018, a saber:

* O Edital n° 11/2018-CA completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 85585 Nr: 289-85.2018.811.0044

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Augusto da Silva Nunes, Odair Oliveira 

Pereira, Maylon Marques da Silva Nunes, Adryel Oliveira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romaria Pereira da Costa - 

OAB:24305/MT

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido de liberdade formulado às fls. 132/137, o que faço com fulcro 

assente no artigo 312 do Código de Processo Penal.Serve o presente 

c o m o  c ó p i a  d e  o f í c i o / m a n d a d o / r e q u i s i ç ã o / c a r t a  d e 

citação/intimação.Intimem-se.Dê-se ciência ao Ministério Público.Nada 

sendo requerido, arquive-se.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 18 de outubro de 

2018.Eviner ValérioJuiz de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Intimação

Intimação 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)

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, bem como da Portaria n.º 02/2016-GAB, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora acerca da decisão retro, bem como para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade informada na petição inicial - Em caso de dúvida 

acerca do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em 

contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 999791510. 

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 54896 Nr: 935-37.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilma Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 
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Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÓDIGO Nº 54896

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

ajuizada por ILMA BATISTA, em face de MUNICÍPIO DE PARANATINGA - 

MT, todos qualificados nos autos.

Às fls. 164/165, as partes ADITARAM, consensualmente, acordo 

anteriormente celebrado, somente no que tange ao valor mensal da 

parcela a ser paga e à disposição do rateio para cada advogado, 

pugnando pela homologação do acordo e a consequente extinção do feito 

na medida em que as obrigações forem cumpridas.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio nos e sendo direito transigível, devida é a homologação por 

ato judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO o aditamento ao acordo, entabulado às fls. 

164/165, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e mantendo a suspensão do 

feito, por se tratar de processo referente à cobrança de URV (art. 313, II 

do Código de Processo Civil).

 Com a vinda da informação do cumprimento integral do acordo, retornem 

os autos conclusos para extinção, na forma do artigo 924 do Código de 

Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 11 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 70852 Nr: 1935-04.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia Dela Justina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:8530-A/MT, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÓDIGO Nº 70852

SENTENÇA

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por ANA MARIA 

APARECIDA CAMPOS DA SILVA em face de BRADESCO CONSÓRCIO 

LTDA.

O executado quitou a dívida em sua integralidade, consoante 

comprovantes de fls. 46/48.

DECIDO.

Tendo em vista que houve o pagamento da integralidade do débito, JULGO 

EXTINTO o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Expeça-se o competente alvará para o levantamento dos valores.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento – CAA, na forma que disciplina o 

Provimento 12/2017 da CGJ/MT, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 11 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 53620 Nr: 2816-83.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Pereira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÓDIGO Nº 53620

SENTENÇA

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

MARCIA PEREIRA DE LIMA, em face de MUNICÍPIO DE PARANATINGA, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 196/198-v, a parte exequente informa o cumprimento da obrigação 

pugnada nos autos e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado pela requerente à fl. 196.

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, qual seja, a satisfação da obrigação.

Ante o exposto, JULGO, por sentença, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento – CAA, na forma que disciplina o 

Provimento 12/2017 da CGJ/MT, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 11 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 53660 Nr: 2855-80.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gessi Mara Budny da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÓDIGO Nº 53660

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Cuida-se de Ação de Cobrança, em fase de cumprimento de sentença, 

movida por GESSI MARA BUNDY DA SILVA, em face do MUNICÍPIO DE 

PARANATINGA- MT.

Às fls. 201/204, o requerente juntou aos autos o Termo de Acordo 

realizado com o Município requerido nos processos que envolvem a 

matéria discutida (URV), pugnando pela homologação do mesmo, com sua 

consequente suspensão até o total pagamento dos valores devidos.

 Pugnou, ainda, pela intimação da parte requerida, a fim de que esta 

incorporasse o reajuste de 11,98%.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Perscrutando os autos, observa-se que as partes apresentaram solução 

pacificadora para o litígio e, sendo este direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial.

Todavia, quanto ao pedido de intimação da parte ré para que incorpore o 

reajuste nos termos da sentença, tal medida, em razão da avença 

entabulada entre as partes, deve ser cumprida voluntariamente, não 

havendo necessidade de intervenção judicial para que haja sua fiel 

execução.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 201/204, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de 

título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos 

parte integrante desta decisão, e DETERMINO a suspensão do feito até o 

integral cumprimento da obrigação (art. 313, II do Código de Processo 

Civil).
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 Com a vinda da informação do cumprimento integral do acordo, retornem 

os autos conclusos para extinção, na forma do artigo 924 do Código de 

Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 11 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 69305 Nr: 1382-54.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otavio José Frasson - ME, Otavio José 

Frasson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

CÓDIGO Nº 69305

SENTENÇA

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada 

por BANCO BRADESCO S.A, em face de OTÁVIO JOSÉ FRASSON ME, 

todos qualificados nos autos.

Às fls. 40/45, as partes realizaram composição amigável e pugnaram pela 

homologação do acordo e a consequente extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção da presente execução.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio nos e sendo direito transigível, devida é a homologação por 

ato judicial.

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, qual seja, a satisfação da obrigação.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado às fls. 

44/49, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos moldes do art. 924, II, 

do Código de Processo Civil.

Com custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

nos termos do acordo.

Proceda-se ao recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão 

expedido e/ou ofícios ao Detran/MT.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento – CAA, na forma que disciplina o 

Provimento 12/2017 da CGJ/MT, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 11 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 21807 Nr: 585-59.2008.811.0044

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Gonçalves Paes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343, Refael Vasconcelos - 

OAB:16731-B/MT

 Ante o exposto, NÃO RECONHEÇO a incidência da Prescrição da 

Pretensão Punitiva para o crime elencado no artigo 38 da Lei nº 9.605 /98, 

nos termos pleiteados pela defesa à fl. 176.Na oportunidade, tendo em 

vista que na peça de Resposta Escrita não foram arguidas preliminares ou 

prejudiciais de mérito, bem como não havendo nos autos qualquer 

hipótese para absolvição sumária do acusado, ratifico a decisão de 

recebimento da denúncia e determino o prosseguimento do feito.DESIGNO 

Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 30.01.2019, às 16:00 

horas.INTIME-SE o acusado, a defesa e as testemunhas arroladas.Dê-se 

ciência ao Ministério Público.Às providências. Cumpra-se.Paranatinga/MT, 

10 de outubro de 2018.ANA CRISTINA SILVA MENDESJuíza Auxiliar da 

CGJ/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 24469 Nr: 510-83.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Grãosmat Indústria Comércio Importação e Exportação 

de Cereais Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerealista Mariana Indústria e Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anibal Francisco Carvalhal de 

Oliveira Junior - OAB:21.051-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÓDIGO Nº 24469

SENTENÇA

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO, movida por GRÃOSMAT INDÚSTRIA 

COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA em face de 

CEREALISTA MARIANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, visando o 

recebimento de título executivo extrajudicial.

 Às fls. 169/171 as partes informaram a realização da transação referente 

ao total da dívida. Assim, o acordo foi homologado e o processo 

suspenso, até o efetivo cumprimento (fls. 174).

Devidamente intimada a se manifestar nos autos, a parte exequente 

quedou-se inerte (fls. 183).

DECIDO.

Tendo em vista que, decorrido o prazo para pagamento da última parcela 

do acordo entabulado entre as partes, devidamente intimada, a parte 

exequente quedou-se inerte, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, o processo Código nº 24469 – 

ação de execução de título extrajudicial movida por GRÃOSMAT 

INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA 

em face de CEREALISTA MARIANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Custas e honorários advocatícios nos termos da decisão de fls. 174.

Transitada em julgado, certifique-se e REMETAM-SE os autos à CAA, na 

forma que disciplina o Provimento 12/2017 da CGJ/MT, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 11 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 74601 Nr: 3419-54.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador, Renato Dias Coutinho Neto, 

André Fortini Mateus, Chernenko do Nascimento Coutinho, Valdir Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para:I) DECRETAR O DIVÓRCIO de DAIANI BENS DE SOUZA E FABIO 

BARROS PEREIRA, com fundamento no artigo 226, § 6º, da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988;II) CONCEDER a guarda do 

infante ADRIAN GABRIEL DE SOUZA PEREIRA, em definitivo, à genitora 

DAIANI BENS DE SOUZA.III) CONDENAR o requerido ao pagamento mensal 

de alimentos devido ao seu filho Adrian Gabriel de Souza Pereira, no valor 

de 33,2% do salário mínimo vigente, majorado de acordo com a variação 

deste, que atualmente equivale a R$ 316,72 (trezentos e dezesseis reais e 

setenta e dois centavos), os quais são devidos a partir da citação, a 

serem depositados na conta bancária informada pela parte autora (fl. 54), 
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todo dia 10 de cada mês, acrescido de 50% das despesas extraordinárias 

com saúde, educação, entre outras.IV) REGULAMENTAR as visitas do 

filho Adrian Gabriel de Souza Pereira de forma livre, desde que na 

presença da genitora do infante.V) AUTORIZO a cônjuge a voltar o nome 

de solteira, qual seja, Daini Bens de Souza.Oficie-se ao Cartório de 

Registro Civil competente para averbação do divórcio, juntamente com 

cópia desta sentença, e que a requerente retorne a usar o nome de 

solteira DAIANI BENS DE SOUZA, constando na averbação. Expeça-se 

termo de guarda definitivo em favor da genitora.Isento de custas e 

despesas processuais, por se tratar da justiça gratuita.Após o trânsito em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Paranatinga/MT, 10 de 

outubro de 2018.ANA CRISTINA SILVA MENDESJuíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 51912 Nr: 1112-35.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindineide Belem de Freitas, Vilson Pires, 

Terezinha Esvandir Ramos Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123, Marilson Mendes Ribeiro - OAB:16.108- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 CÓDIGO Nº 51912

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada 

por BANCO DO BRASIL S.A, em face de VILSON PIRES, todos qualificados 

nos autos.

Às fls. 33/35, as partes realizaram composição amigável e pugnaram pela 

homologação do acordo e a consequente suspensão do feito até 

01.09.2021, sendo que após comprovado o pagamento de todas as 

parcelas pactuadas, peticionariam pela extinção do processo.

Às fls. 36 o exequente requereu o desarquivamento dos autos, no intuito 

de prosseguir com o regular andamento processual.

 Por fim, às fls. 39, o exequente ratificou os pedidos de fls. 33/35.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio nos e sendo direito transigível, devida é a homologação por 

ato judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, às fls. 

33/35, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e DEFIRO a 

suspensão do feito até ou até 01.09.2021, ou até o efetivo cumprimento do 

acordo, o que deverá ser informado nos autos (art. 313, II do Código de 

Processo Civil).

Com a vinda da informação do cumprimento integral do acordo, retornem 

os autos conclusos para extinção, na forma do artigo 924 do Código de 

Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 10 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 20511 Nr: 1968-09.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazara Alves Ribeiro, Rosimeire Alves 

Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Saionara 

Mari - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

CÓDIGO Nº 20511

SENTENÇA

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movida 

pelo BANCO BRADESCO S/A, em face LAZARA ALVES RIBEIRO e 

ROSIMEIRE ALVES NOGUEIRA.

Como se depreende do petitório carreado às fls. 143, as partes 

transigiram amigavelmente, motivo pelo qual o exequente pleiteia a 

homologação do acordo e consequente extinção do feito.

É a síntese necessária. Decido.

Não sendo constatada qualquer irregularidade na avença firmada, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, e JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, nos moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Custas finais pela parte executada, nos termos do item 05 do acordo. 

Deixo de fixar honorários sucumbenciais, uma vez que as partes se 

compuseram amigavelmente a respeito (item 07).

Transitada em julgado, certifique-se e REMETAM-SE os autos à CAA, na 

forma que disciplina o Provimento 12/2017 da CGJ/MT, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 11 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 67990 Nr: 798-84.2016.811.0044

 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): Luciano Stoffel, MAURINO STOFFEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL

CÓDIGO Nº 67990

SENTENÇA

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada 

pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

DO ARAGUAIA E XINGU- SICREDI ARAXINGU, em face de LUCIANO 

STOFFEL e MAURINO STOFFEL, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Às fls. 63, a parte exequente informa o cumprimento da obrigação 

pugnada nos autos e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado pela exequente às fls. 63.

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, qual seja, a satisfação da obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

nos moldes do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Com custas e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento – CAA, na forma que disciplina o 

Provimento 12/2017 da CGJ/MT, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 11 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 55363 Nr: 1312-08.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulino Martins Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com fulcro no art. 485, I do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO da Requerente, a fim de revisar a 

cláusula do contrato no que tange a comissão de permanência e 

capitalização mensal de juros, devendo ser mantida inalteradas todas as 

demais cláusulas.Após o trânsito em julgado, determino a intimação do 

requerente para que, no prazo legal, traga aos autos cálculo do valor 

cobrado no tocante aos itens acima elencados, observando o 

reconhecimento de necessidade de repetição de indébito. Por 

conseguinte, em face da sucumbência recíproca condeno as partes ao 

pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, do CPC. Tais montantes deverão ser pagos na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Paranatinga/MT, 11 de outubro de 

2018.ANA CRISTINA SILVA MENDESJuíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 14480 Nr: 873-12.2005.811.0044

 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: Felipe Raiter

 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, 

Espólio de Josué Corso Netto, Leonor da Conceição Vicente Corso, José 

Izidoro Corso, Maria Aparecida Corso Martins e Silva, João Batista Martins 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6848, Gilberto Lopes Theodoro - OAB:139.970/SP, 

Giselle Batista de Oliveira - OAB:216288/SP

 PROCESSO Nº 4426-47.2017.811.0044 - CÓDIGO Nº 84406

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

ESPECIFIQUEM as partes as provas que pretendem produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento, no prazo legal.

INTIMEM-SE.

Às providências. Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 11 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 72715 Nr: 2682-51.2016.811.0044

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Viviane Ceccatto - 

OAB:16964-MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para:I) DECRETAR O DIVÓRCIO de DAIANI BENS DE SOUZA E FABIO 

BARROS PEREIRA, com fundamento no artigo 226, § 6º, da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988;II) CONCEDER a guarda do 

infante ADRIAN GABRIEL DE SOUZA PEREIRA, em definitivo, à genitora 

DAIANI BENS DE SOUZA.III) CONDENAR o requerido ao pagamento mensal 

de alimentos devido ao seu filho Adrian Gabriel de Souza Pereira, no valor 

de 33,2% do salário mínimo vigente, majorado de acordo com a variação 

deste, que atualmente equivale a R$ 316,72 (trezentos e dezesseis reais e 

setenta e dois centavos), os quais são devidos a partir da citação, a 

serem depositados na conta bancária informada pela parte autora (fl. 54), 

todo dia 10 de cada mês, acrescido de 50% das despesas extraordinárias 

com saúde, educação, entre outras.IV) REGULAMENTAR as visitas do 

filho Adrian Gabriel de Souza Pereira de forma livre, desde que na 

presença da genitora do infante.V) AUTORIZO a cônjuge a voltar o nome 

de solteira, qual seja, Daini Bens de Souza.Oficie-se ao Cartório de 

Registro Civil competente para averbação do divórcio, juntamente com 

cópia desta sentença, e que a requerente retorne a usar o nome de 

solteira DAIANI BENS DE SOUZA, constando na averbação. Expeça-se 

termo de guarda definitivo em favor da genitora.Isento de custas e 

despesas processuais, por se tratar da justiça gratuita.Após o trânsito em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Paranatinga/MT, 10 de 

outubro de 2018.ANA CRISTINA SILVA MENDESJuíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 87608 Nr: 1281-46.2018.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Nunes Caraça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade informada na petição inicial - Em caso de dúvida 

acerca do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em 

contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 87357 Nr: 1120-36.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elovi Barbosa Chaves - ME, Elovi Barbosa Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cielo 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:

 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 se manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010447-10.2011.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VALTENYR ASSUNPCAO PEREIRA (EXEQUENTE)

ELIANA NUCCI ENSIDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Paula Rodrigues da Silva (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 
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impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os advogados das 

partes dos termos do r. despacho do ID 12577000 e da certidão do ID 

16008250.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000478-46.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI (ADVOGADO(A))

ELICIANI LAMB DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Fabio Junior Alencastro de Arruda (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins, que nesta data impulsiono o 

presente feito INTIMANDO o patrono da requerente, para que no prazo de 

05 (cinco) dias manifeste-se quanto a correspondência devolvida 

conforme Id. 16011847.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000686-93.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

V. P. (REQUERENTE)

E. B. F. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNA SANTOS PICHEK OAB - 045.091.231-08 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. E. D. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000686-93.2018.8.11.0023. REQUERENTE: VALENTINA PICHEK 

REPRESENTANTE: MAGNA SANTOS PICHEK REQUERIDO: FRANCISCO 

ELIVALDO DA SILVA VISTO. Analisando os autos, entendo ser 

necessária a 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. Assim sendo, 

com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e ainda, da norma ínsita 

na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, devendo à 

respectiva Secretaria, designar Sessão de Conciliação/Mediação e 

convidar as partes e os procuradores jurídicos respectivos, se houver. 

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. Após, caso inexitosa a conciliação 

conclusos para ulterior deliberação. Expeça-se o necessário. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82282 Nr: 374-71.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ANTONIO SICHOSKI, ORLANDO 

ALTMAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surta, os seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo de fls. 36-39, que se regerá pelas cláusulas e condições 

nele contidas.Por conseguinte, suspendo o curso da presente execução, 

até o efetivo cumprimento da transação (01/08/2018) nos termos do artigo 

922, do Código de Processo Civil.Desta forma, considerando o transcurso 

do prazo do pagamento da última parcela (01/08/2018 – fls.37vº), 

intime-se o exequente para manifestar acerca do cumprimento do acordo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo que o silêncio será subentendido 

como concordância tácita à quitação da dívida.Transcorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me os autos imediatamente 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Peixoto de Azevedo/MT, 17 de outubro de 

2018.Evandro Juarez Rodrigues,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82281 Nr: 373-86.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA ALTMAYER, LUCAS ANTONIO 

SICHOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 373-86.2017.811.0023

 Código nº 82281

D E S P A C H O

Considerando o transcurso do prazo do pagamento da última parcela 

(01/08/2018 – fls.44), intime-se o exequente para manifestar acerca do 

cumprimento do acordo, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo que o 

silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação da dívida.

Transcorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me os 

autos imediatamente conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 17 de outubro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87532 Nr: 3975-85.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANGELA MARIA RIPPEL ROSIAK, EDSON 

JOSE RIPPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3975-85.2017.811.0023

Código nº 87532

D E C I S Ã O

Tendo em vista que a parte executada, até o presente momento não quitou 

a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, DEFIRO 

O PEDIDO DE PENHORA ON-LINE, nos termos do art. 854, do CPC.

Contudo, consoante consulta realizada por esse Magistrado, O BLOQUEIO 

RESTOU FRUSTRADO, consoante comprovante em anexo.

Quanto ao pedido de inclusão do nome da parte executada em cadastros 

de inadimplentes, expeça-se certidão de dívida ativa em desfavor da parte 

executada devendo o próprio título ser protestado sob a responsabilidade 

do exequente (artigo 517, § 1º c/c §º do artigo 782, § 3º, ambos do CPC).

Após, manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo 

o que entender pertinente, sob pena de arquivamento.

Transcorrido o prazo sem manifestação, aguarde-se a localização de 

bens penhoráveis no arquivo provisório.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 17 de outubro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75237 Nr: 3114-70.2015.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL TOSCANO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 FINALIDADE: intimar o advogado de defesa para comparecer à Sessão de 

julgamento pelo Tribunal do Júri de Peixoto de Azevedo antecipada para o 

dia 06 de novembro de 2018, às 08h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77585 Nr: 1019-33.2016.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVA INDUSTRIA DE COMERCIO DE 

PRODUTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, Marcos Antonio A. Ribeiro - OAB:MT/5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1019-33.2016.811.0023

Código nº 77585

D E S P A C H O

Defiro o postulado em fls.58, procedo neste ato a restrição judicial de 

veículos (objeto da lide) via Sistema Renajud, conforme comprovante em 

anexo.

Considerando a certidão do Sr. Oficial de Justiça informando que a não 

localização do requerido bem como do veículo, objeto da lide (fls.57), 

intime-se a parte autora, para dar andamento no feito, concernente em 

declinar o endereço onde o bem possa ser localizado ou requerer a 

conversão da busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4º, do 

Dec. Lei 911/69, no prazo de 5 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo sem manifestação da parte autora, certifique-se, 

retornem os autos imediatamente conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 15 de outubro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85744 Nr: 2711-33.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO LIMA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roselucia Rodrigues de 

Souza - OAB:16071/O

 Finalidade: Intimação do advogado do reeducando Dra. Roselúcia 

Rodrigues, para manifestar-se sobre o cálculo penal, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de o silêncio ser subentendido como concordância 

tácita.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66773 Nr: 666-61.2014.811.0023

 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: ONOFRE DIAS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN RECKTENWALD GRASEL, PEDRO 

IVO CARVALHO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Processo nº 666-61.2014.811.0023

Código nº 66773

D E C I S Ã O

Considerando a informação de óbito do embargado Pedro Ivo de Carvalho 

(fls.168), suspendo este feito nos termos do art. 313, inciso I, do CPC, até 

que se decidida a habilitação por sentença.

Sem prejuízo de tais providências, certifique-se se existe inventário do 

falecido nesta comarca, certificando-se o nome e qualificação do 

inventariante.

Citem-se, pessoalmente todos os herdeiros (fls.169), para, no prazo de 5 

(cinco) dias, se habilitarem nos autos, constituindo procurador, com as 

advertências legais (art. 690 e § único, do CPC).

 Após, transcorrido o prazo com ou sem manifestação, intime-se o 

embargante para manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, voltando-me 

conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 18 de outubro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37584 Nr: 831-84.2009.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIAN RECKTENWALD GRASEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO IVO CARVALHO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 831-84.2009.811.0023

Código nº 37584

D E C I S Ã O

Considerando a informação de óbito do embargado Pedro Ivo de Carvalho 

(fls.138), suspendo este feito nos termos do art. 313, inciso I, do CPC, até 

que se decidida a habilitação por sentença.

Sem prejuízo de tais providências, certifique-se se existe inventário do 

falecido nesta comarca, certificando-se o nome e qualificação do 

inventariante.

Citem-se, pessoalmente todos os herdeiros (fls.169 – Código 66773), 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, se habilitarem nos autos, constituindo 

procurador, com as advertências legais (art. 690 e § único, do CPC).

 Após, transcorrido o prazo com ou sem manifestação, intime-se o 

exequente para manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, voltando-me 

conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 18 de outubro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 38923 Nr: 2124-89.2009.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO CATARINO DA COSTA, 

REGINALDO LIMA COELHO, TATIANA CUNHA DA COSTA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2124-89.2009.811.0023

Código nº 38923

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 bloqueado junto 

ao Detran – MT (fls.167-169), consignando o prazo de 15 (quinze) dias 
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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, 18 de outubro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 91/2018-CNPar

O Doutor Claudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a aposentadoria da servidora Vanir Maria Franco Silva;

CONSIDERANDO que a servidora Lígia Magna Silva e Machado dos Reis 

não é mais a gestora geral da comarca;

RESOLVE:

DESIGNAR os servidores Amarilton Rodrigues da Cruz, matrícula 23816, 

gestor judiciário da 3ª Vara, e Marcela Oliveira Moraes, matrícula 36825, 

gestora geral, para comporem a Comissão Permanente de Avaliação dos 

documentos judiciais e administrativos arquivados da Comarca de Pontes 

e Lacerda/MT, em substituição, respectivamente, às servidoras Vanir 

Maria Franco Silva e Lígia Magna Silva e Machado dos Reis.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Pontes e Lacerda, 17 de outubro de 2018

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 92/2018-CNPar

O Doutor Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Laudicéia Souza Braz Santos, matrícula 

5604, Auxiliar Judiciário PTJ, designada Gestor Judiciário, estará afastada 

de suas funções por motivo compensatórias, no período de 15/10/2018 a 

16/10/2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidor(a) Fernanda Mikaela Souza Leite Grangeiro, 

matrícula n. 32569, Analista Judiciário PTJ, para exercer a Função de 

Gestor Judiciário, no período de no período de 15/10/2018 a 16/10/2018 ;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Pontes e Lacerda, 18 de outubro de 2018

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 179348 Nr: 8759-04.2018.811.0013

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Juiz de Direito e Diretor do Forum da Comarca de Pontes 

e Lacerda-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA SOUZA FREITAS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HERON DE PAULA 

GUERREIRO - OAB:15407, Lafayette Garcia Novaes Sobrinho - 

OAB:6842/MT

 Vistos.

Considerando-se que em sua defesa a requerida afirma que não 

decumpriu decisão judicial, tendo se limitado a informar a ausência de 

documentos essenciais, especificamente o termo ou auto de penhora, 

REQUISITEM-SE informações à Gestora Judiciária da 2ª Vara, a qual 

deverá indicar se o Ofício nº 1230/2018 foi encaminhado via malote digital 

e, o tendo sido, deverá apresentar o recibo do sistema, com o código de 

rastreabilidade, bem como cópia de todos os documentos enviados 

juntamente com o referido ofício, extraída do próprio sistema do malote 

digital.

Cumpra-se.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63803 Nr: 4142-45.2011.811.0013

 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: Terezinha Cândida Bolognani Gino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada aos 

autos é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte contrária 

para contrarrazoar o recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155496 Nr: 10611-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Salgueiro Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14862

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87615 Nr: 5312-81.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NE Machado ME, Nelson Evangelista Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Dafini de Paula Saga Gomes - 

OAB:17023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para andamento sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137622 Nr: 2685-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Amaro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO, 

Fazenda Pública do Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Vital Care – Home 

Care e Programas de Reabilitação, Joaquim Rafael Martins de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBALDO RESENDE DA SILVA - 

OAB:3315

 Dê-se vistas às partes (Defensoria Pública e PGE) e Ministério Público 

para análise da prestação de contas.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153622 Nr: 9696-48.2017.811.0013

 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: Rosineia Germano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data encaminhei cópia dos autos para Assistente 

Social para realização do estudo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60285 Nr: 625-32.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Rosa de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 120497 Nr: 3771-08.2016.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zigomar Ferreira Franco, Liliana Queiroz Ferreira Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUONADUCE BORGES - 

OAB:10114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o campo: 

discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente deve 

selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88313 Nr: 270-17.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. L. TRAVAIN CORDEIRO DOS SANTOS & CIA 

LTDA-ME, Jorge Luiz Travain Cordeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M das D N Costa & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao excepto para que se manifeste quanto à objeção de 

pré-executividade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 45718 Nr: 2361-90.2008.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Miura, Ajala e Dias Ltda, Municipio de 

Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Santos - 

OAB:2739/MT, Jair Franco de Carvalho - OAB:4129-B/MT, RENATO 

GOMES NERY - OAB:2051/MT

 Aos requeridos para alegações finais no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87576 Nr: 5279-91.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edneia Amaral Tiburcio, Marcos Antonio 

Barbosa Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:OAB/MT 65.216, Louise Rainer Pereira Gioneds - 

OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se para dar andamento sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84803 Nr: 2327-42.2013.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cemi Fagundes da Silva, Joana Darc da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Fagundes da Costa, Espólio de 

Zélia da Silva da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Crystiane da Cunha Bezerra - 

OAB:7.709 -B, Wilson Donizeth de Freitas Faria - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do abandono da causa, julgo extinto o proc esso, sem resolução 

de mérito. PRI. Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 90057 Nr: 1831-76.2014.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valéria Juliano, Otavio Antonio da Silva Neto, Edson 

Thiener Juliano da Silva, Luiz Otávio Souza da Silva, Thaíse Cristine da 

Silva, LFVAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Lopes - 

OAB:77.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao inventariante para juntar prova de quitação de todos os débitos, sob 

penade extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59774 Nr: 114-34.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TROUW NUTRITION BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilia Kazumi Maeda Miura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Henrique Ferreira 

Vicente - OAB:101599/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que deixei de expedir carta de citação para 

o endereço de folhas 161, por se tratar de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 94494 Nr: 5351-44.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Coimbra Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá, bem como pelo fato do autor 

ter sido intimado pessoalmente

 II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81229 Nr: 3408-60.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Oliveira Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Menezes - 

OAB:6943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 às partes para que indiquem provas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59892 Nr: 236-47.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jozué Marcos de Araujo

 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:

 Homologo os cálculos de fls.134. Expeça-se RPV.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166528 Nr: 3429-26.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS HOTTS TEIXEIRA - ME, Jonas Hotts Teixeira, 

Clotildes Caetano da Silva Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822 DF, paulo cezar marcon - OAB:27.091/DF

 Indefiro o pedido de inversão do ônus da provas, tendo em vista que isso 

obrigaria a instituição financeira provar que não recebeu, ensejando prova 

diabólica impossível de ser efetivada pelo requerente. Além disso, é mais 

conveniente que o autor demonstre que pagou.

Intime-se o embargante para que apresente os documentos que 

comprovem o pagamento parcial da dívida, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166101 Nr: 3191-07.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IFdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMPA, CAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Declaro o requerido revel, eis que devidamente citado não contestou (Ref: 

25).

Intime-se o autor para que, em 10 (dez) dias, especifique as provas a 

serem produzidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115860 Nr: 2153-28.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, Municipio de Pontes e 

Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton de Freitas Miotto, Edward Rodrigues, 

Cláudio Moreira Campos de Almeida, Joaquim Rodrigues dos Santos, 

Maristela Mariana M. F. de Alcântara, C.M. CAMPOS DE ALMEIDA & CIA 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:, Procurador do Municipio - OAB:OAB/MT 14.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO DUARTE 

ALVARES - OAB:OAB/MT 3432, Luciano Salles Chiappa - 

OAB:11883-B, Mario Alcides Sampaio e Silva - OAB:5.111-B/MT, 

Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 Certifique o Cartório se os requeridos apresentaram alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 99117 Nr: 1701-52.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Miura, Darci José Vedoin, Cléia Maria 

Trevisan Vedoin, Klass Comércio e Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Lopes Santos - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Lopes Santos - 

OAB:0, Fernanda Silva Ferreira - OAB:19770/MT, IVO MARCELO 

SPINOLA DA ROSA - OAB:13731

 Ao requerido para alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 102159 Nr: 2992-87.2015.811.0013

 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: DEOCLECIANO FRANCISCO FELICIANO, MARCOSONEY 

FELICIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serra da Borda Mineração e Metalurgia S/A, 

Mineração Apoena S/A, Transminas Mining Terraplenagem Mineração Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504, José Henrique Nunes Paz - OAB:OAB/DF 19.260, LUCIANO 

VALENTIM DE CASTRO - OAB:21487

 Vistos.

Dê-se vistas para os memoriais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 104381 Nr: 3887-48.2015.811.0013

 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: Antônio Nozor Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado 

de Saúde
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Guimarães Soares - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequentre para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150599 Nr: 8278-75.2017.811.0013

 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 Ângela Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conheço dos embargos de declaração, uma vez que são tempestivos.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração merecem ser 

acolhidos.

Posto isto ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos Declaratórios para 

determinar que o benefício previdenciário deverá perdurar por um ano a 

partir da data da sentença.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 148699 Nr: 7268-93.2017.811.0013

 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: ELTON POQUIVIQUI NUNES

 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:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

amparo assistencial ao autor em um salário mínimo mensal, a partir da data 

da citação ou do requerimento administrativo, o que se deu primeiro. 

Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, remuneração do 

capital e compensação da mora através dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a 

partir da citação válida (Súmula 204, STJ), devendo observar para tanto o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, §3º, I, do CPC.Transitado em julgado, proceda-se 

o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160686 Nr: 771-29.2018.811.0013

 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: DORIVAL MOREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor a partir da data que cessou o pagamento 

(26/12/2017), calculado na forma do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, que converto para aposentadoria por invalidez. Referido benefício 

deverá ser acrescido de atualização, remuneração do capital e 

compensação da mora através dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a partir da 

citação válida (Súmula 204, STJ).Condenar o réu a pagar os honorários de 

sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o valor do 

débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os 

honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º 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.: 160348 Nr: 611-04.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GP AUTO PEÇAS LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:OAB/MT19476, VAGNER DOUGLAS GNOATTO - OAB:OAB/MT 

4606

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 24.01.2019, às 

14h00, 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 das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 104132 Nr: 3785-26.2015.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Agropecuária Florêncio Bonito S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Batista de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUONADUCE BORGES - 

OAB:10114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO MOREIRA DIAS - 

OAB:7582

 Intimem-se as partes para que indiquem quais provas pretendem produzir, 

no prazo de 15 dias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 49917 Nr: 1244-30.2009.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Valdo das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo a parte autora na pessoa de seu advogado, 

para manifestar-se acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 83131 Nr: 514-77.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandira Dias de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo a parte autora na pessoa de seu advogado 

acerca do desarquivamento do processo e comunico que o mesmo 

encontram-se à disposição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 51685 Nr: 3174-83.2009.811.0013

 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: Gisleine Gonçalves de Souza, Jeferson Lelis Gonçalves 

de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adjayme de Faria Melo - 

OAB:OAB-MT 12.403-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo a parte autora na pessoa de seu advogado 

acerca do desarquivamento do processo e comunico que o mesmo 

encontram-se à disposição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85478 Nr: 3067-97.2013.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Silva Akerley

 PARTE(S) REQUERIDA(S): espolio de Jose Marcio Paes Akerley

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SANTOS DA SILVA - 

OAB:21677/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo a parte autora na pessoa de seu advogado 

acerca do desarquivamento do processo e comunico que os autos 

encontram-se à disposição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 148128 Nr: 7078-33.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Volnei Carlos 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 para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada aos 

autos é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte contrária 

para contrarrazoar o recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 102261 Nr: 3046-53.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Queiroz & Morais Guedes Ltda - ME, Jarbas 

Nunes Guedes Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Lopes Santos - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Atenda-se ao Ministério Público.

Citem-se os sócios conforme requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 111499 Nr: 705-20.2016.811.0013

 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): L.O. DA CONCEICAO - ME, LAERCIO 

ORLANDO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

Intime-se o requerido para que tome ciência da penhora sobre o imóvel e 

que o não adimplementod a obrigação ensejará medidas coercitivas para 

satisfação do crédito tal como o leilão do imóvel.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 136429 Nr: 2121-86.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Gonzaga Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 Ao MP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137903 Nr: 2807-78.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SANTOS ALBERTTI - 

OAB:44655, RICARDO BATISTA BLASI - OAB:12249

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167677 Nr: 3962-82.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudes de Oliveira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos autos é tempestiva, sendo assim, 

abro vista ao requerente para impugnação.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001240-58.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ RODRIGUES DE NORONHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILTON FABIO FERNANDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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CELIA REGINA SCARCELLI OAB - 365.558.781-34 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001240-58.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$150,000.00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[AQUISIÇÃO]; 

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, 18 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: 1001551-49.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

WALLACE DOS SANTOS RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001551-49.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$12,480.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, a contestação 

de ID 15869788 é tempestiva. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 18 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-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000856-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

Itamar Lima da Silva (ADVOGADO(A))

ROSILENE ARAUJO SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIAS FERREIRA DE LIMA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000856-95.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ROSILENE ARAUJO SILVA. RÉU: EZEQUIAS FERREIRA DE LIMA. Vistos. 

ROSILENE ARAÚJO SILVA, devidamente qualificada nos autos, ajuizou a 

presente AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR DE URGÊNCIA C/C 

PERDAS E DANOS em desfavor de EZEQUIAS FERREIRA DE LIMA, também 

qualificado. Em síntese, alega a autora que celebrou com o requerido 

negócio jurídico de promessa de venda e compra de imóvel urbano e que, 

em decorrência da inadimplência quanto ao cumprimento da obrigação que 

incumbia ao requerido, consistente no pagamento de R$ 115.000,00 (cento 

e quinze mil reais), experimentou dano material consistente na falta do 

recebimento do preço que deveria auferir com o cumprimento da 

obrigação e na privação da posse do imóvel. Por esses argumentos, 

pugnou pela concessão de liminar para reintegrá-la na posse do bem e, ao 

fim, pela rescisão do contrato de promessa de venda e compra e da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Carreou à 

inicial os documentos de ID nº. 13485859, 13485872, 13485882, 

13485890, 13485907, 13485911. A decisão de ID nº. 13688673 indeferiu o 

pedido de concessão de liminar, e designou sessão de mediação a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC). O réu foi pessoalmente citado e intimado para comparecer à 

sessão de mediação (ID nº. 15148698), a qual se realizou em 30 de 

agosto de 2018, conforme termo de ID nº. 15089763. A conciliação restou 

prejudicada ante a ausência do requerido e, apesar de intimado da 

referida oportunidade para que apresentasse defesa no prazo de 15 

(quinze) dia, seu prazo decorreu “in albis”, conforme ID nº. 15518046, 

motivo pelo qual a autora requerer o julgamento antecipado da lide, na 

forma do art. 355, II, do NCPC (ID nº. 15259785). É o relatório. Fundamento 

e decido. A hipótese versada, em observância ao disposto no art. 355, II, 

do Novo Código de Processo Civil, admite o julgamento antecipado, visto 

que o réu, a despeito de ter sido devidamente citado e intimado, não 

compareceu à sessão de mediação, e não apresentou contestação no 

prazo assinalado em lei para o caso de inexistência de acordo entre as 

partes. Com efeito, impera na hipótese a revelia, estatuída pelo art. 344 do 

mesmo diploma legal, de modo que há de ser reconhecida a confissão 

ficta quanto à matéria de fato deduzida na inicial pelos autores. Cuida-se 

de ação onde a autora sustenta que vendeu um imóvel ao requerido no 

montante de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), tendo o requerido 

pago na assinatura do contrato o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e 

o restante de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) com um cheque 

para o dia 19 de abril de 2018, que apesar de depositado, não pode ser 

compensado em decorrência de vários fatores, tais como, divergência ou 

insuficiência de assinatura, e até mesmo por encerramento da conta da 

qual foi emitido o cheque. Embora tenham renegociado a dívida por duas 

vezes, encontra-se o requerido inadimplente com a maior parte do preço 

do pagamento. Conforme se denota, não há discussão acerca do fato de 

que o contrato firmado entre as partes restou inadimplido. Portanto, 

restando caracterizada a inadimplência do requerido, por não ter efetuado 

o pagamento do valor total do imóvel nos prazos estipulados e havendo 

obrigações positivas, líquidas e vencidas, conclui-se que o réu incorreu 

em mora automaticamente (mora “ex re”) a teor do que dispõe o art. 397 

do Código Civil, pois deixou de pagar no tempo acordado o valor 

correspondente ao trato. De forma que, tendo o requerido dado ensejo à 

rescisão do contrato, esta deu-se de forma regular. Conforme ensina 

SÍLVIO RODRIGUES (in Direito Civil, Saraiva, 1989, vol. I, pág. 268): “nos 

contratos bilaterais, a prestação de um contratante tem por causa e razão 

de ser a prestação do outro. Isto posto, pressupõe a lei que em tais 

convenções existe sempre, expressa ou tácita, uma condição resolutiva 

posta mais ou menos nestes termos: o contrato se resolverá se uma das 

partes não fornecer sua prestação”. Vejamos o que menciona o art. 475 

do Código Civil: “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a 

resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, 

em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. Não havendo 

dúvidas quanto ao fato de que a parte ré deu causa à rescisão, 

verifica-se possível a rescisão do contrato celebrado. Destaca-se que 

não se aplica ao caso a teoria do adimplemento substancial, segundo a 

qual se evita a resolução do contrato quando estiver cumprido quase por 

inteiro. Quando o saldo devedor é pequeno, é preferível que se realize a 

cobrança coativa deste, mantendo o contrato, à luz da função social. 

Todavia, in casu, a parte afirma que foi pago apenas o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) na assinatura do contrato, sendo o débito 

remanescente muito maior do que os valores já quitados. Ou seja, a 

quantia paga pelo requerido não é suficiente para impedir a rescisão do 

contrato de compra e venda celebrado. Logo, diante da inadimplência da 

parte requerida, cabível a rescisão do contrato de compra e venda, bem 

como a reintegração de posse à autora, com o consequente retorno das 

partes ao estado anterior à assinatura do instrumento contratual. A 

propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA. RESCISÃO. CULPA DA PROMITENTE COMPRADORA. AUSÊNCIA 

DE PAGAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL: Comprovado nos autos que o 

desfazimento do negócio ocorreu por culpa exclusiva da promitente 

compradora diante do inadimplemento contratual. Mantida a sentença que 

resolveu o contrato, determinando o retorno das partes ao status quo ante 

e a reintegração na posse do autor. Não trouxe a parte ré a existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que era 

seu, nos termos do art. 333, inc. II, do CPC/73. (...). DOS ALUGUEIS: A 

condenação pelo uso do imóvel é medida de justiça, sendo pacífico o 

entendimento nesta Câmara de que é devida a indenização, mormente 

porque é inaceitável o uso do imóvel por largo lapso temporal, sem 

qualquer contraprestação por parte de quem indevidamente o ocupou e 

não adimpliu o preço do contrato. (...).” (TJRS, Apelação Cível Nº 

70071523252, Relator: Des. EDUARDO JOÃO LIMA COSTA, Décima Nona 

Câmara Cível, Julgado em 17/08/2017). DOS VALORES PAGOS PELA 

PARTE REQUERIDA. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, 

rescindido o contrato, deve haver o retorno das partes ao estado anterior 

à assinatura do instrumento contratual, ou seja: o imóvel retorna ao 

vendedor e as parcelas pagas retornam ao comprador. Assim, se o 

credor, na petição inicial, postula a resolução do contrato, não há a 

necessidade de que o devedor, na contestação ou em reconvenção, 

requeira a devolução das prestações entregues ao credor, a qual pode e 
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deve ser determinada de ofício pelo juiz como decorrência lógica da 

decretação de resolução do contrato. Neste sentido é a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESOLUÇÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, PELO PROMITENTE 

VENDEDOR, DAS PARCELAS DO PREÇO PAGAS PELOS PROMITENTES 

COMPRADORES. DESNECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DOS RÉUS. 

CONCRETIZAÇÃO DA EFICÁCIA RESTITUTÓRIA DA RESOLUÇÃO. 

INOCORRÊNCIA DE DECISÃO'EXTRA PETIA'. 1. Decretada a resolução do 

contrato de promessa de compra e venda, deve o juiz, ainda que não 

tenha sido expressamente provocado pela parte interessada, determinar a 

restituição, pelo promitente vendedor, das parcelas do preço pagas pelos 

promitentes compradores. 2. Concretização da eficácia restitutória da 

resolução, aplicável em benefício das duas partes do contrato, como 

consequência natural da desconstituição do vínculo contratual. 3. 

Inocorrência de decisão "extra petita". 4. Reafirmação da jurisprudência da 

Terceira e da Quarta Turma deste STJ acerca do tema. 5. RECURSO 

ESPECIAL NÃO PROVIDO.” (REsp 1286144/MG, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 

01/04/2013). Com efeito, independentemente de quem deu causa à mora, 

não cumprindo com as suas obrigações contratuais, considerando que 

restou reconhecido o dever de restituição de valor pecuniário, tal qual 

acontece na hipótese, devem incidir juros de mora, sob pena de 

enriquecimento ilícito de uma das partes. Por isso, ressalto que a 

restituição dos valores ao réu deve ocorrer em uma única parcela, 

corrigida com correção monetária (INPC), contada a partir de cada 

pagamento, mais juros de 1% ao mês. FRUIÇÃO DO BEM Do mesmo modo, 

é devida a condenação do requerido ao pagamento de indenização pelo 

uso do imóvel, tendo em vista que, desde a data em que se tornou 

inadimplente ocupa o imóvel sem efetuar a devida contraprestação. Ou 

seja, desde o inadimplemento o requerido utiliza gratuitamente o imóvel. 

Assim, a indenização deverá abranger todo o tempo em que o mesmo 

usufruiu do bem sem qualquer contraprestação a autora, isso é, desde a 

data em que tomou posse do bem até a efetiva desocupação, em valor a 

ser apurado em liquidação de sentença. Nesse sentido, colhe-se 

precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. “(...) E 

considerando que a permanência do réu no bem, entregue pelos autores, 

foi indevida, cabível a indenização aos autores, pelo período em que o réu 

permaneceu indevidamente no imóvel. (...). DERAM PARCIAL PROVIMENTO 

AO APELO DOS AUTORES. CONHECERAM EM PARTE O APELO DO RÉU E, 

NA PARTE CONHECIDA, NEGARAM-LHE PROVIMENTO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70043059575, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 

28/02/2013). Logo, a autora tem direito de receber indenização pela 

fruição do imóvel desde o dia em que o requerido tomou posse do bem até 

a efetiva desocupação, cuja quantia deverá ser apurada em liquidação de 

sentença. Destarte, diante do acima exposto e haja vista a existência de 

substrato probatório a evidenciar o direito da autora, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a rescisão do 

Contrato Particular de Compra e Venda celebrado entre as partes; b) 

REINTEGRAR a autora na posse do imóvel objeto do contrato rescindido; 

c) CONDENAR o requerido ao pagamento de perdas e danos pelo período 

de tempo que usufruiu do imóvel sem contraprestação, ou seja, da data da 

posse até a data da efetiva desocupação, valor este a ser apurado em 

liquidação de sentença; d) CONDENAR a autora à devolução do valor pago 

pelo requerido, com relação ao contrato celebrado, devidamente 

atualizados com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao 

mês incidentes desde a data de cada pagamento; Em razão de ter a parte 

autora decaído de parte mínima do pedido, CONDENO o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, com 

fundamento no artigo 85, §§ 2º e parágrafo único do artigo 86 do Novo 

Código de Processo Civil. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE via DJE. Com o 

trânsito em julgado da presente sentença, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE 

mandado de reintegração definitiva na posse do imóvel, em benefício da 

autora. 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

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156542 Nr: 11079-61.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luci Cuoghi da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCI CUOGHI DA FONSECA, CNPJ: 

09083132000107. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/11/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de LUCI CUOGHI DA 

FONSECA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de TX. DE 

LIC. P/LOC. E FUNC. (CONTR), inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 604/2017/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2016

 - Valor Total: R$ 4.225,59 - Valor Atualizado: R$ 4.225,59 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.INDEFIRO, por ora, o pedido de fl. 10, uma vez 

que a parte requerente não exauriu todos os meios de citação da parte 

requerida.Ademais, DETERMINO a busca de endereço da parte requerida 

junto ao Sistema INFOJUD.Na hipótese de localização de endereços 

diversos daqueles já diligenciados, CITE-SE a parte requerida, na forma do 

art. 246, I, do Novo Código de Processo Civil.Cumprida todas as 

determinações supra e não havendo resposta acerca de novos 

endereços da parte executada, CITE-SE a parte executada por edital na 

forma do artigo 246, inciso IV, do NCPC.Caso decorra o prazo de citação 

por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador 

especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do 

art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser remetidos e após 

a manifestação, dar-se-á vista a parte autora para requerer o que 

entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos conclusos.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gean Carlos Balduino 

Junior, digitei.

Pontes e Lacerda, 17 de outubro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137223 Nr: 2487-28.2017.811.0013

 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: MARIA RAQUEL CASADO LIMA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): maria aparecida casado lima

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 438 de 652



incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, para 

o fim de:I) DECLARAR a interdição definitiva de MARIA APARECIDA 

CASADO LIMA, 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 MARIA 

RAQUEL CASADO LIMA DA CRUZ, 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 Glória de Dourados, Estado de Mato Grosso do 

Sul, determinando que se proceda a averbação dos termos desta 

sentença junto ao registro de nascimento da interditada (fl. 17).Em 

seguida, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública 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, Gean Carlos Balduino 

Junior, digitei.

Pontes e Lacerda, 17 de outubro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137732 Nr: 2725-47.2017.811.0013

 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: Silvia Hanako Muranaka Nanya

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiane Miemy Muranaka Nanya

 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 DAIANE MIEMY 

MURANAKA NANYA, 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 SILVIA 

HANAKO MURANAKA NANYA, 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 Americana, Estado de São Paulo, determinando que se 

proceda a averbação dos termos desta sentença junto ao registro de 

nascimento/casamento da interditada (fl. 12).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

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157745 Nr: 11728-26.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Tomaz Gaspar Supermercado-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): R. TOMAZ GASPAR 

SUPERMERCADO-ME, CNPJ: 14966892000194, Inscrição Estadual: 

13.444.543-0. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de R. TOMAZ GASPAR 

SUPERMERCADO-ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de TX. DE LIC. P/LOC. E FUNC. (CONTR), inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 740/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2016

 - Valor Total: R$ 5.991,47 - Valor Atualizado: R$ 5.991,47 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.INDEFIRO o pedido de fl. 19, uma vez que não 

exauriu todos os meios de citação da empresa executada.Ademais, 

DETERMINO a busca de endereço do(s) executado(s) junto ao Sistema 

Infojud. Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados, CITE-SE a executada, na forma do art. 8°, inciso I, da Lei n° 

6.830/80.Cumprida todas as determinações supra e não havendo resposta 

acerca de novos endereços, CITE-SE a parte executada por edital na 

forma do art. 8º, inciso IV, da Lei n° 6.830/80. Caso decorra o prazo de 

citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como 

curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser 

remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao exequente para 

requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gean Carlos Balduino 

Junior, digitei.

Pontes e Lacerda, 17 de outubro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134225 Nr: 1009-82.2017.811.0013

 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: SIDNEIA LOURENÇO, Gilberto Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:
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 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 GILBERTO LOURENÇO, 

devidamente qualificado nos autos, em razão da sua incapacidade 

absoluta para o exercício dos atos da vida civil;II) DETERMINAR a 

expedição de termo de curatela definitiva a SIDNEIA LOURENÇO, 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 Sertanópolis, 

Estado do Paraná, determinando que se proceda a averbação dos termos 

desta sentença junto ao registro de nascimento do interditado (fl. 17).Em 

seguida, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública 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, Gean Carlos Balduino 

Junior, digitei.

Pontes e Lacerda, 17 de outubro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123626 Nr: 5205-32.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUAIAPÓ ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GUAIAPÓ ELETRODOMÉSTICOS LTDA, 

CNPJ: 00963257000904. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/09/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MT em face de GUAIAPÓ ELETRODOMÉSTICOS LTDA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS 

ESTIMATIVA SIMPLIFICADA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 20166162/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/07/2016

 - Valor Total: R$ 38.674,75 - Valor Atualizado: R$ 38.674,75 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.JUNTE-SE aos autos o resultado da pesquisa 

de endereço efetuada junto ao sistema Infojud e Renajud.Após, 

CUMPRA-SE a última decisão proferida nos autos (ref. 39).Às 

providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gean Carlos Balduino 

Junior, digitei.

Pontes e Lacerda, 17 de outubro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154883 Nr: 10342-58.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isael Siqueira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ISAEL SIQUEIRA DE SOUZA, Cpf: 

20425520200, Rg: 240931 SSP, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/10/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de ISAEL SIQUEIRA DE 

SOUZA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IMPOSTO 

PREDIAL TERRITORIAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 234/2017/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2016

 - Valor Total: R$ 2.712,54 - Valor Atualizado: R$ 2.712,54 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despa c h o / D e c i s ã o :  V i s t o s  e m  c o r r e i ç ã o . P r o c e s s o  e m 

ordem.AGUARDE-SE a devolução do mandado expedido nos autos.Em 

havendo prazo extrapolado, DETERMINO que a secretaria empreenda 

nova cobrança junto à Central de Mandados, a fim de que sejam adotadas 

as providências necessárias para o seu efetivo cumprimento.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gean Carlos Balduino 

Junior, digitei.

Pontes e Lacerda, 17 de outubro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156518 Nr: 11065-77.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. M. Silva Relojoaria - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): L. M. SILVA RELOJOARIA - ME., CNPJ: 

08248704000190, Inscrição Estadual: 13.324.045-2. atualmente em local 
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incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/11/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de L. M. SILVA 

RELOJOARIA - ME., na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

TX DE LIC. P/LOC. E FUNC. (CONTR), inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 596/2017/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 3.917,56 - Valor Atualizado: R$ 3.917,56 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.INDEFIRO o pedido de fl. 20, uma vez que não 

exauriu todos os meios de citação da empresa executada.Ademais, 

DETERMINO a busca de endereço do(s) executado(s) junto ao Sistema 

Infojud. Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados, CITE-SE a executada, na forma do art. 8°, inciso I, da Lei n° 

6.830/80.Cumprida todas as determinações supra e não havendo resposta 

acerca de novos endereços, CITE-SE a parte executada por edital na 

forma do art. 8º, inciso IV, da Lei n° 6.830/80. Caso decorra o prazo de 

citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como 

curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser 

remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao exequente para 

requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gean Carlos Balduino 

Junior, digitei.

Pontes e Lacerda, 17 de outubro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 132686 Nr: 457-20.2017.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON RIBEIRO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Custódio Ribeiro Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pâmela Moringo de Souza - 

OAB:21802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da manifestação de fls. 119/120 (ref. 73), com 

amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos à parte 

autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162112 Nr: 1382-79.2018.811.0013

 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: JOANA DARTT DE CAMPOS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telemat - Brasil Telecom S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245 A

 Isto posto e sem mais delongas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, o que faço com fulcro assente no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil.Em razão dos princípios da 

sucumbência e causalidade, CONDENO a parte requerida ao pagamento 

das custas, taxas processuais e honorários advocatícios que arbitro no 

valor de 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2°, 

incisos I a IV, do NCPC, restando a execução de tais verbas suspensa em 

decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol 

da parte autora, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC.Dispensado o 

registro na forma do Prov. nº 42/2008/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 das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128578 Nr: 7476-14.2016.811.0013

 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: Dilson Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZELENE DOROTEIA LEMES DA SILVA, 

Marcus Vinicios da Silva Lara Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Marc Soares da Silva - 

OAB:1.804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 Vistos.

INTIME-SE a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, por meio de 

remessa dos autos, para que se manifeste acerca do laudo pericial 

acostado no andamento processual de ref. 64, mormente quanto à 

pretensão de majoração dos honorários periciais para o patamar de R$ 

3.980,00 (três mil e novecentos e oitenta reais).

CUMPRA-SE, adotando-se as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 95586 Nr: 158-14.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUABI NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hernandes Costa Leandro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FONTOLAN 

SCARAMUZZA - OAB:220482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Vistos.

INTIME-SE o executado, por meio de carta postal, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente nos autos certidão negativa de ônus do automóvel 

alvo da penhora na presente ação judicial.

No caso de não atendimento da determinação judicial ora exarada, 

INTIME-SE a parte exequente, via DJE, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova a realização dos atos processuais necessários à 

regularização da marcha do processo.

Transcorrendo “in albis” do prazo ora concedido à exequente, EXPEÇA-SE 

carta de intimação pessoal, para que, em 5 (cinco) dias, regularize a 

tramitação processual, sob pena de extinção, “ex vi” do art. 485, II, c/c o 

art. 318, parágrafo único, ambos do NCPC.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 108368 Nr: 5528-71.2015.811.0013

 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: JORGE FERREIRA DOS SANTOS, Rosangela Ferreira de 

Melo

 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:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Psicossocial foi 

juntado aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos 
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vistas para as partes se manifestarem, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 125633 Nr: 6056-71.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Souza Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.918/PR

 Vistos.

I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado às fls. 270/272, no 

montante de R$ 88.009,61 (oitenta e oito mil, nove reais e sessenta e um 

centavos), conforme cálculo de atualização acostado à fl. 271; sobre o 

CNPJ de nº 00.000.000/0001-91; b) havendo bloqueio e valores, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na 

triagem “urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio 

(art. 512, § 3º da CNGC), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(art. 514, § 3º, da CNGC), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal.

II – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos expostos no item I, 

subitens “b” e “c”.

III - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, deverá ser 

intimada a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da 

execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

IV – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 152166 Nr: 8970-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO HALYSSON NERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O, WEDER DE LACERDA SILVA - OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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).

Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pela devedora, 

PROCEDA-SE à liberação à credora mediante alvará.

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 a 

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 a exequente, por meio de seus advogados e via 

DJE, 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.: 134703 Nr: 1318-06.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson dos Santos Bearis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido retro, para o fim de determinar a expedição de mandado 

de busca e apreensão do veículo Marca: FORD TIPO: Utilitário MODELO: 

F-250 XLT L CHASSI: 9BFFF25L94B004278 COR: PRETA ANO: 2004 

PLACA: JZZ8589 RENAVAN:836403568.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153502 Nr: 9643-67.2017.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelino Rivarola Alcara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte autora sem que 

houvesse manifestação. Assim, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, encaminho os autos à expedição, para que se proceda à 

sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo legal, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165644 Nr: 3000-59.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:3908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a contestação apresentada às fls. 57/77 (ref. 31) 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.: 137331 Nr: 2539-24.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SBFC, ALFDC, LFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos.

EXPEÇA-SE alvará de levantamento de valores, consignando-se os dados 

informados na petição de ref. 97.

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte exequente, via DJE, para promover os 

atos processuais necessários a imprimir regularidade à marcha do 

processo, sob pena de arquivamento.

CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 130026 Nr: 8182-94.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo de Oliveira Castellini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105992 Nr: 4625-36.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SKDF, JdFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Bettanin de 

Barros - OAB:7901/MT, CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHÃES - 

OAB:17567/O, Louise Ewert de Almeida e Ribeiro - OAB:17.955

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

551,16 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 55. Este valor deverá 

ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais 

e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76 

(cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos) para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira Instância – 

Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 4728 Nr: 929-51.1999.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otílio Bernardo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:PR/8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 929-51.1999.811.0013Cód. nº. 4728Vistos.De 

proêmio, vislumbro que a parte exequente formulou pedido de aplicação de 

medidas executivas atípicas, então passo, pois, a analisá-las.Pois 

bem...Diante de tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de suspensão da 

Carteira Nacional de Habilitação da parte executada.Por outro lado, 

DETERMINO a inscrição do executado Otílio Bernardo de Oliveira (CPF: 

166.775.441-68) junto ao cadastro de inadimplentes do Serasa, por meio 

do Sistema SERASAJUD, na condição de devedor do Banco do Brasil S/A, 

no montante de R$ 1.986.172,47 (um milhão, novecentos e oitenta e seis 

mil, cento e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos), conforme 

cálculo de fls. 271/279.Assim sendo, INTIME-SE a exequente, por meio de 

seus advogados e via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que entender pertinente ao prosseguimento do feito, sob pena 

de arquivamento.CUMPRA-SE.Pontes e Lacerda, 17 de outubro de 

2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 88104 Nr: 82-24.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios 

Lako Ltda-ME, Antenor Forin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Autos do processo nº. 82-24.2014.811.0013

Cód. nº. 88104

Vistos.

Considerando o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos (fl. 

96), REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 17 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 24631 Nr: 3978-27.2004.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Kimie Ono Maruyama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Pauletto - 

OAB:OAB/SP 123.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Espir Assuena - 

OAB:266283/SP, Luiz Gustavo Nardez Boa Vista - OAB:184.771/SP, 

Marco Wild - OAB:188771/SP

 Autos do processo nº. 3978-27.2004.811.0013

Cód. nº. 24631

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do ESPÓLIO DE 

KIMIE ONO MARUYAMA.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 432/433, o Ministério Público 

requereu a extinção e arquivamento do feito, uma vez que o requerido já 

providenciou as medidas cabíveis para a reparação do dano ambiental 

causado, bem como realizou o pagamento da indenização fixada em 

sentença (fl. 288).

Outrossim, esclarece o órgão ministerial que a SEMA, após a análise e 

aprovação do projeto, caberá a ela, no momento da validação do Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), verificar à completa reparação do dano ambiental 

causado, processo este que levará anos, não havendo motivo para 

prosseguimento do presente feito.

É o relatório. Fundamento e decido.

Considerando que o requerido já providenciou as medidas cabíveis para a 

reparação do dano ambiental causado, bem como realizou o pagamento da 

indenização fixada em sentença, conclusão outra não se pode chegar 

senão de que a presente execução deve ser extinta nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência do cumprimento da sentença proferida nos 

autos, não há motivo que permita a continuidade da presente execução, 

motivo que a extinção do processo é medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

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.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 17 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito
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3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12266 Nr: 1965-60.2001.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antoniere Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIERE FRANCISCO DA SILVA, 

Filiação: Francisco Francisco da Costa e de Maria Egina Gabriel, data de 

nascimento: 28/02/1964, brasileiro(a), natural de Dom Aquino-MT, 

solteiro(a), lavrador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. O RÉU PODERÁ, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

RECORRER DA SENTENÇA, CASO QUEIRA..

Sentença: ANTE O EXPOSTO, à vista da decisão do e. Conselho de 

Sentença, condeno o réu Antoniere Francisco da Silva, pela prática do 

crime de homicídio qualificado, figurado no art. 121, §2.º, I e IV c/c art. 29, 

§1º, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 387 do Código de 

Processo Penal, de modo que passo a dosar a pena a ser aplicada, em 

estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do Diploma 

Penal.DOSIMETRIA.Em relação ao crime imputado ao denunciado, 

considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que o 

acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se 

valorar; não possui maus antecedentes; 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 ao 

denunciado em 12 (doze) anos de reclusão.Existindo a agravante do art. 

61, II “c”, nos termos da fundamentação, agravo a pena em um sexto (1/6) 

para fixa-la provisoriamente em 14 (quatorze) anos de reclusão.Por fim, 

havendo a causa de diminuição de pena reconhecida pelo Conselho de 

sentença, nos termos da fundamentação, diminuo a pena em um terço 

(1/3) para aplica-la, definitivamente, em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses 

de reclusão, por necessária e suficiente à prevenção e reprovação do 

delito.Em face da natureza do delito, da quantidade da reprimenda ora 

aplicada, não cabe a conversão em penas restritivas de direito (CP, 44), 

tampouco a suspensão condicional da pena (CP, 77). 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 há a necessidade em detrair o tempo 

de prisão provisória da pena aplicada, tendo em vista que, preso em 

1/1/2008 (fl. 285) e solto em 30/5/2009 (fl. 454), haverá alteração de 

regime.Assim, detraindo-se 1 (um) ano e 5 (cinco) meses da pena de 9 

(nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, restam 7 (sete) anos e 11 

(onze) meses de reclusão.Logo, em conformidade com o artigo 33, §2º, 

“b”, do Código Penal, já que o quantum da pena não autoriza a adoção de 

regime mais gravoso, consoante disposto no artigo 35 do Código Penal, 

fixo como regime inicial de cumprimento de pena, o 

semiaberto.DETERMINAÇÕES FINAIS.Considerando que nos autos não 

existem elementos suficientes para aferir os prejuízos sofridos pela vítima, 

deixo de fixar valores mínimos para reparação dos danos causados pela 

infração, nos termos do art. 387, IV do CPP.Condeno o réu em custas 

processuais na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, 

observando-se o disposto no artigo 98, §3º da Lei nº 13.105/2015.Após, o 

trânsito em julgado:a) lance-se o nome do acusado 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;Publicada em plenário do Tribunal do Júri nesta data, saem 

os presentes intimados. Registre-se e Cumpra-se (CPP, 389).Cumpridas 

as determinações supra, ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo.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, Guilherme Silva 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 02 de outubro de 2018

Amarilton Rodrigues da Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 139445 Nr: 3432-15.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Farlei Lourdes de Jesus, Wesley Bastos de 

Souza, Diego José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT, Elaine Cunha Rodrigues Cruz - OAB:23.268, 

Fernando Henrique Viola de Almeida - OAB:355.024 SP, Joacir 

Mauro da Silva Junior - OAB:14325, Luiz Emidio Dantas Junior (NPJ) 

- OAB:7400

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação acostada aos autos, na qual os 

sentenciados FARLEI LOURDES DE JESUS e WESLEY BASTOS DE 

SOUZA, por meio de sua defensora legalmente constituída manifestam o 

desejo de desistirem do RECURSO DE APELAÇÃO interposto 

anteriormente, DETERMINO que os autos sejam remetidos ao e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as devidas manifestações e 

cautelas de estilo.

Intime-se o Núcleo de Práticas Jurídicas da Unemat, acerca da decisão, 

com urgência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 169680 Nr: 4738-82.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Cosme Silva dos Santos, VALDE JOSÉ 

DE BARROS, JOSUÉ RODRIGUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO P. ESPÓSITO - 

OAB:4.813, ARTUR BARROS FREITAS OSTI - OAB:18.335/MT, 

JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903, JOÃO GABRIEL B. P. 

ESPÓSITO - OAB:23.778/MT

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Devolva-se a missiva, 

devidamente cumprida, com as baixas e anotações de estilo, consignando 

nossas homenagens. II. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem 

os presentes intimados. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 143857 Nr: 5188-59.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Almeida de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VITOR BRAGA - 

OAB:8.443, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374, Mayrla 

Thandra Martins - OAB:19699

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Considerando a nova ausência 

injustificada dos advogados do acusado, o que caracteriza abandono do 

processo, com fundamento no art. 265, §2º do Código de Processo Penal 

nomeio o Dr. Alan Vitor Braga como advogado dativo para o ato. II. 

Condeno os advogados constituídos do réu ao pagamento da multa 

prevista no art. 265 do Código de Processo Penal, no valor de 10 (dez) 

salários mínimos, em favor do FUNAJURIS. Intimem-se via DJe para 

comprovação do pagamento e, em caso de inércia, expeça-se certidão a 

ser encaminhada para o órgão competente para cobrança. III. 

Considerando que o próprio acusado, durante seu interrogatório em 

Mirassol D’Oeste/MT, foi representado pela Defensoria Pública, determino 
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que a Defensoria Pública prossiga na defesa do réu. IV. Homologo a 

desistência da testemunha João Cavour Chrispim Neto. V. Declaro 

encerrada a instrução processual. VI. Abra-se vista às partes para 

apresentarem Alegações Finais no prazo legal. VII. Inexistindo qualquer 

alegação de nulidade, saem os presentes intimados. IV.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 82971 Nr: 344-08.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Henrique Demarchi, Gilmares de Jesus 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B, João Otávio Mundim Oliveira - OAB:22817/MT

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Aguarde-se o retorno da Carta 

Precatória expedida para comarca de Lucas do Rio Verde para oitiva da 

testemunha Gercílio Jose Ferreira Cayres. II. Aguarde-se A resposta do 

oficio que solicitou copia integral da Ação Civil Pública que tramita em 

desfavor dos acusados. III. Com a juntada da cópia a ACP, dê-se vista às 

partes para no prazo de 05 dias requerer diligências na forma do artigo 

402, CPP, sob pena de preclusão. IV. Inexistindo qualquer alegação de 

nulidade, saem os presentes intimados. V.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 105379 Nr: 4304-98.2015.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Flavio Pereira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Defiro prazo de 10 dias, sob pena 

de preclusão para que o Ministério Público informe nos autos o endereço 

da testemunha II. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 101472 Nr: 2726-03.2015.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Helena Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Defiro prazo de 10 dias, sob pena 

de preclusão para que o Ministério Público informe nos autos o endereço 

da testemunha II. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 83208 Nr: 600-48.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robert Tuneca Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos, etc.

 Processo em ordem.

Verifica-se que houve interposição de Recurso em Sentido Estrito pela 

defesa do réu (fls. 450/457), no prazo legal conforme Certidão (fl. 459), 

sendo devidamente recebido, abrindo vistas ao Ministério Público para 

postular suas contrarrazões ao recurso (fl. 458). O Ministério Público 

apresentou suas contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito 

tempestivamente (fls. 460/466).

Ademais, reexaminando a decisão atacada/objurgada juntamente com as 

razões e contrarrazões apresentadas, concluo que não deve ser 

modificada, cujos fundamentos entendo que subsistem às razões do 

recurso, de forma que a mantenho – art. 589, do CPP.

Por fim, considerando que “subirão nos próprios autos os recursos 

interpostos contra decisão/sentença que reconhecer extinta a 

punibilidade” - art. 583, do CPP, DETERMINO a remessa dos autos ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, para o processamento/julgamento da 

irresignação, consignando nossas homenagens.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 60719 Nr: 1058-36.2011.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024 SP, Joacir Mauro da Silva Junior - 

OAB:14325, Luiz Emidio Dantas Junior (NPJ) - OAB:7400

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, abro 

vistas à defesa para que apresente os memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 88871 Nr: 5782-15.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024 SP, Joacir Mauro da Silva Junior - 

OAB:14325, Luiz Emidio Dantas Junior (NPJ) - OAB:7400

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos à intimação da DEFESA para que, no prazo legal, 

apresente alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 29614 Nr: 3872-31.2005.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Valentim da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Vistos, etc.

Considerando que no período de 20 de dezembro a 20 janeiro compreende 

o recesso advocatício, em que os prazos processuais são suspensos 

aos advogados, REDESIGNO a Sessão Plenária do Júri para o dia 23 de 

janeiro de 2018, às 09h00min, mantendo-se incólume as demais 

determinais em decisão retro.

Intimem-se. Notifique-se.

Cumpra-se com urgência, considerando que trata-se de processo de réu 

preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 98388 Nr: 1392-31.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everson Cardoso, Maria de Lourdes 

Monteverde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 
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do Código de Processo Penal.DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTODesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

02/07/2019, às 13h30min.Intimem-se a ré MARIA DE LOURDES, vítimas, 

testemunhas, Ministério Público e Defesa.Expeçam-se cartas precatórias 

para oitiva dos residentes fora desta Comarca.Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 95850 Nr: 276-87.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Santi da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193/O

 [...] Assim, vislumbro razão a defesa e, com fulcro no artigo 95, inciso III, 

do Código Processo Penal, DECLARO extinta a presente ação penal, ante 

a litispendência dos autos nº 116116-38.2015.811.0042 – Código 403994, 

em trâmite perante a 8ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT, o qual é 

competente para análise e processamento do feito.Ainda, analisando 

cópia da denúncia anexada na carta precatória distribuída neste juízo, bem 

como a defesa juntou na resposta acusação o item “c” da cota ministerial 

daquele juízo, DETERMINO a remessa do presente feito ao juízo da 8ª Vara 

Criminal da comarca de Cuiabá/MT, para que seja apensado aos 

autos/cód: 388773 daquele juízo.Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. [...]

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001151-35.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

MARLENE MORALES DE ARAUJO ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de dezembro de 2018, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002164-69.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO CAMILO RIBAS (REQUERENTE)

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 10 de dezembro de 2018, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002233-04.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY FELICIANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente, promovida e patrono a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 28 de novembro de 2018, 

às 15h40min.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação 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)

 

CERTIDÃO CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARE AUTORA 

PARA NO PRAZO LEGAL, EFETUAR O RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO ATO DEPRECADO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69991 Nr: 443-67.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Pereira da Silva, Maria Aparecida Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYSE CRYSTINA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:13890, WILLIAN XAVIER SOARES - 

OAB:18249/O

 Processo nº 443-67.2016.811.0014 (Código 69991)

VISTO,

Cuida-se o petitório de fls. 49 de pedido de restituição de prazo, ao 

argumento que a o causídico peticionante ficou sem acesso aos autos, 

porquanto os mesmos se encontravam em carga ao Ministério Público.

Pois bem.

De trivial sabença que o artigo 223 do novel Código de Processo Civil, 

esclarece que, diante da demonstração de justa causa, é possível a 

restituição do prazo processual para a prática de determinado ato, 

vejamos:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de 

emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, 

ficando assegurado, porém, à parte provas que não o realizou por justa 

causa.

§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a 

impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no 

prazo que lhe assinar”.

E, ainda, segundo esclarecem Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de 

Andrade Nery, no Código de Processo Civil Comentado, Editora Revistas 

dos Tribunais, 9ª Edição, 2006, p. 389, justa causa “(...) é o impedimento 

eficaz por si só para fazer com que não possa ser praticado o ato 

processual. Este impedimento deve ser alheio à vontade da parte ou 

interessado e consequência de fato ou evento danoso (...)”.

 No caso em espécie, verifica-se que os autos estava com carga ao 

Ministério Público contado da data de 29/08/2018 a 12/09/2018, durante o 

prazo recursal da sentença proferida de fls. 46/48, motivo bastante para o 

deferimento do pedido do autor.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de fls. 49 e RESTITUO à parte autora 

o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação do Recurso de Apelação

Por fim, ATENTE-SE a secretaria para não realizar a carga dos autos 

previamente à publicação das decisões no Diário de Justiça Eletrônico e, 

sobretudo, quando assinalado prazo comum às partes.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72087 Nr: 1644-94.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vinicius Sudré

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 
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OAB:5.041/MT

 “VISTO. Vistos. Tendo sido aceita a proposta pelo acusado e seu 

advogado, HOMOLOGO A PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 

PROCESSO, ressalvando a estes que a suspensão será revogada se, no 

curso do prazo, vier a ser processado por outro crime ou contravenção, 

ou ainda descumprir qualquer das condições impostas. Em observância ao 

Provimento nº 05/CGJ do Tribunal de Justiça deste Estado, os valores 

deverão ser depositados em conta judicial, vinculada à Conta Única do 

Poder Judiciário deste Estado nos autos de Código 71735. Ainda, consigo 

que todos os depósitos realizados na conta, que serão emitidos por meio 

de guia expedida pelo Sistema SISCONDJ, deverão identificar o nome do 

depositante e o número do feito que originou a pena pecuniária (Código 

72087), atentando-se aos itens 7.32.16 e 7.32.17 da CNGC. Feitas as 

advertências das consequências do descumprimento das condições 

acima citadas, a MMª Juíza de Direito indagou ao acusado se aceitava e 

prometia cumprir as condições impostas. O acusado e seu advogado 

aceitaram as condições impostas. No mais, considerando que o 

denunciado não reside nesta comarca, EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA 

a comarca de Campo Verde/MT para o devida fiscalização do cumprimento 

das condições impostas neste ato ao mesmo. Cumpra-se, com as cautelas 

de estilo, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70245 Nr: 575-27.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozéias de Souza Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natalia Fernandes Veroneze 

Sandrini - OAB:OAB/MT 18604/B

 VISTO. Primeiramente, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

testemunha Cecília Lourenço de Souza. Ademais, vislumbra-se que neste 

ato fora realizada a inquirição da testemunha presente, bem como o 

interrogatório do réu e, ainda, constata-se que neste ato não houve 

requerimento de diligência pelas partes. Ademais, CERTIFIQUE-SE A 

SECRETARIA o retorno da Carta Precatória expedida à fl. 80. No mais, 

considerando que a Acusação apresentou alegações finais orais, 

aguarde-se o retorno da missiva e, após, dê-se vista dos autos à Defesa 

para apresentarem seus memoriais finais escritos, no prazo legal de 05 

(cinco) dias. Por fim, conclusos os autos para sentença.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76056 Nr: 1515-55.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALALRES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Poxoréu/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAROZO ORTIGARA - 

OAB:36475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maiara Cristiane da Silva 

Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 

18249/O

 Certifico, que a sentença prolatada nos autos transitou livremente em 

julgado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29439 Nr: 244-21.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Poxoréu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Widney Alves Castelhano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN XAVIER SOARES - 

OAB:18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 244-21.2011.811.0014 (Código: 29439)

VISTO,

PROCEDA-SE à intimação das partes acerca da sentença retro prolatada.

Às providências necessárias.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 16816 Nr: 507-97.2004.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Couros Andrade Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 16816

DESPACHO

VISTO,

 INDEFIRO a solicitação de penhora online, via Bacenjud de fl. 238, vez que 

parte a exequente não juntou aos autos cálculos atualizado da dívida em 

nome do executado.

Assim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover os atos necessários ao regular processamento da presente 

execução, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72298 Nr: 1762-70.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Alves Bacas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN XAVIER SOARES - 

OAB:18249/O

 , INTIMEM-SE as partes para se manifestarem quanto aos mesmos. Após, 

não havendo impugnações, INTIME-SE, desde já, o Município para juntar 

aos autos, no prazo impreterível de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do 

cargo da parte autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no 

período de 11/1993 até 06/1994 e a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos da servidora, neste período, caso assim já 

não tenha sido procedido. INTIMEM-SE as partes para, querendo, 

indicarem assistentes técnicos e formularem quesitos, em 15 (quinze) 

dias, em conformidade com o que dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do 

NCPC. Tendo em vista que a parte autora é beneficiária da gratuidade de 

justiça, INTIME-SE o ente requerido, para efetuar o pagamento da perícia. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80514 Nr: 1260-63.2018.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everton Benedito dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Benedito dos Anjos - 

OAB:12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1260-63.2018.811.0014 (Código: 80514)

VISTO,

 Cumpra-se decisão de fl.09, na forma proferida.

 Às providências.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti
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 Cod. Proc.: 3667 Nr: 506-54.2000.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlindo Almeida Novais, Edson Araújo dos 

Santos e outros, Evarista Estrela Margues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:/MT - 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alves Campos - 

OAB:14762/MT

 Processo nº 506-54.2000.811.0014 (Código: 3667)

VISTO,

 INDEFIRO o pedido de dilação de prazo, porquanto entre a data do 

protocolo do petitório (11.09.2018) e a presente já transcorreram mais de 

um (01) mês, tempo suficiente para a providência pretendida.

Por conseguinte, INTIME-SE a parte exequente para, em cinco (05) dias, 

informe as providências realizadas conforme determinado à fl. 426.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71433 Nr: 1281-10.2016.811.0014

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marionice Pereira Farinha Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE POXORÉO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maiara Cristiane da Silva 

Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O, WILLIAN XAVIER SOARES - 

OAB:18249/O

 Processo nº 1281-10.2016.811.0014 (Código: 71433)

VISTO,

CUMPRA-SE na forma determinada no feito em apenso.

Às providências necessárias.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63617 Nr: 257-15.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Adriana Nunes de Almeida Oliveira e Silva, 

MARCIA MENEZES RIBEIRO DE LIMA, Maria Fagundes Peres dos Santos, 

Maria de Fátima Rodrigues, Maria Aparecida Cavalcante de Souza, Maria 

Martins dos Reis, Merentina Rocha Silva, Marileide dos Santos Ibiapino dos 

Santos, MARILEIDE LEITE SILVA DELMONDES, MARILENE DOS SANTOS 

IBIAPINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejango Riber Oliveira Campos 

- OAB:8874-B, Everton Benedito dos Anjos - OAB:12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan de Oliveira Souza - 

OAB:4099, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 INTIME-SE, desde já, o Município para juntar aos autos, no prazo 

impreterível de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da parte autora 

atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 

até 06/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos da servidora, neste período, caso assim já não tenha sido 

procedido. INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes 

técnicos e formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, em conformidade 

com o que dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC. Tendo em vista que a 

parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, INTIME-SE o ente 

requerido, para efetuar o pagamento da perícia. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65761 Nr: 1774-55.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Poxoréu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Widney A Castelhano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maiara Cristiane da Silva Rosa - 

OAB:OAB/MT 23703/O, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1774-55.2014.811.0014 (Código: 65761)

VISTO,

Considerando o disposto no art. 485, § 1º do NCPC, e, ante o teor da 

certidão retro, INTIME-SE a parte exequente, pessoalmente, para, 

querendo, no prazo legal, promova os atos necessários ao regular 

processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78301 Nr: 290-63.2018.811.0014

 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: LFL, HOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 290-63.2018.811.0014 (Código: 78301)

VISTO,

Analisando os autos, verifico que a parte requerente peticionou 

informando que realizou acordo com a parte requerida, pugnando, pois, 

sua homologação, conforme fl. 31, juntando apenas exame de paternidade 

conforme se vê às fls. 32/36.

Ocorre que, o mesmo, quiçá juntou aos autos a minuta do acordo, deste 

modo, não pode ser averiguado se o referido documento encontra-se 

subscrito pelo representante legal da requerida, ou, por procurador 

investido de poderes para tanto.

Com essas considerações, INTIME-SE a parte requerente para que, no 

prazo de cinco (05) dias, se manifeste acerca petição de fls. 31/35, sob 

pena de seu silêncio ser interpretado como anuência à homologação da 

avença.

Após, com ou sem manifestação, CONCLUSOS os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/ MT, 06 de Outubro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28547 Nr: 1053-45.2010.811.0014

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT, Ronan Figueiredo 

Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izaias Resplandes de Souza 

- OAB:13762/MT, Joaquim Martins de Siqueira Neto - OAB:/MT 3.777

 Certifico, que a sentença prolatada nos autos transitou livremente em 

julgado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70365 Nr: 652-36.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otones Ferreira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que a sentença prolatada nos autos transitou livremente em 
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julgado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72935 Nr: 2130-79.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Correia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que a sentença prolatada nos autos transitou livremente em 

julgado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75155 Nr: 1137-02.2017.811.0014

 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: William Silveira Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Primacredi - Cooperativa de Crédito Rural 

Primavera do Leste Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Fraga Vasconcelos 

Neves - OAB:OAB/MT 21217/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leondina Moro - OAB:16569

 VISTO,

Cuida-se de cumprimento de sentença formulado por LEONDINA MORO em 

face de WILLIAM SILVEIRA NEVES, já qualificadas nos autos.

Por conseguinte, INTIME-SE a parte executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de multa de 10% 

(dez por cento) do valor da condenação, bem como honorários 

advocatícios a serem arbitrados no mesmo patamar (NCPC, art. 523, § 1º).

CONSIGNE-SE na intimação que, decorrido o prazo para o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente 

impugnação (NCPC, art. 525).

Ainda, em caso de não pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens do devedor quantos forem necessários ao 

pagamento da dívida (NCPC, art. 523, § 3º).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

novel Código de Processo Civil, MANIFESTE-SE a parte credora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação de bens 

penhorados.

Ainda, PROCEDA-SE, o(a) Sr(a). Gestor(a), à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, 

ambos da CNGC/MT.

Sem prejuízo, DESAPENSE-SE o presente feito do processo em 

dependência, uma vez que a conexão inicialmente constatada entre as 

ações não mais subsiste.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74794 Nr: 936-10.2017.811.0014

 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: A Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste - 

PRIMACREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Silveira Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leondina Moro - OAB:16569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 VISTO,

 Cuida-se de ação de imissão de posse ajuizada por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE (PRIMACREDI) em face de 

ADRIANO SILVEIRA NEVES, julgada procedente às fls. 264/268v, 

oportunidade em que tornou-se subsistente a tutela de urgência 

inicialmente concedida em favor da demandante.

Intimado, o requerido apresentou recurso de apelação (fls. 269/274), já 

devidamente contrarrazoado (fls. 275/283).

Por outro lado, a parte autora compareceu aos autos informando a 

existência de pessoa sobre a posse da área supostamente a mando do 

requerido, razão pela qual postula pelo revigoramento do mandado de 

imissão de posse (fls. 284/285).

Todavia, em que pese a argumentação dispensada pela requerente, seu 

pleito não foi instruído com indícios de prova do alegado, não podendo 

este juízo acolher o requerimento calcado, tão somente, nos fatos 

narrados unipessoalmente.

Inobstante, com fundamento no poder geral de cautela, POSTERGO a 

apreciação do requerimento e, DETERMINO ao Sr. Oficial de Justiça que 

realize constatação in loco no referido imóvel, devendo jungir ao feito auto 

pormenorizado da situação evidenciada, no prazo impreterível de 48h 

(quarenta e oito horas).

Sem prejuízo, AGUARDE-SE a resolução do impasse para posterior 

remessa dos autos ao juízo ad quem para apreciação da apelação 

interposta.

Cumprida a diligência pelo Sr. Meirinho, CONCLUSOS os autos, 

imediatamente.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, inclusive em plantão judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26558 Nr: 533-22.2009.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dejalma Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Alves Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejalma Ferreira dos Santos - 

OAB:12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:13988/GO

 “Trata-se de recurso especial apresentado por Nokia Siemens Networks 

Serviços Ltda., com base no art. 105, III, a, da CF, contra acórdão 

proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais assim ementado (e-STJ, 

fl. 186): EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONSULTA AO INFOJUD - 

NÃO COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRÓPRIAS - INDEFERIMENTO. (...) 

(...) Portanto, deveria a parte recorrente demonstrar haver esgotado todos 

os meios colocados a seu alcance para a obtenção do histórico desejado, 

pois embora admissível a consulta pelo Judiciário aos sistemas disponíveis 

em busca de informações que favoreçam o regular andamento do 

processo, tal medida somente deve ser deferida após a demonstração de 

que restaram frustradas as tentativas da parte, sob pena de substituição 

desta pelo Juízo. (...) Assim, antes de requerer a consulta ao INFOJUD, 

deve a parte interessada diligenciar no sentido de encontrar a informação 

desejada. E, não tendo sido tal diligência comprovada, deve ser mantida a 

decisão que indeferiu a consulta ao sistema INFOJUD. Como esse 

fundamento, que é suficiente por si só para manter a conclusão do 

julgado, não foi atacado de forma específica nas razões do recurso 

especial, incide, à hipótese, o comando da Súmula n. 283 do Supremo 

Tribunal Federal, por aplicação analógica. Diante do exposto, nego 

seguimento ao recurso especial” (STJ - REsp: 1421514 MG 

2013/0392822-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 12/05/2015). (grifos nossos)Com essas considerações, 

INDEFIRO o pedido de fl. 256.Por fim, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, promover os atos necessários ao regular 

prosseguimento do fe i to ,  sob pena de ext inção e 

arquivamento.Cumpra-se, expedindo o necessário.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66418 Nr: 339-12.2015.811.0014

 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: Neuvany Veriano Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradora (o) do Estado - 

OAB:

 INTIMEM-SE as partes para, arguirem o impedimento do expert, se for o 

caso, indicarem assistentes e formularem quesitos, no prazo legal (NCPC, 

art. 465, § 1º, inc. I, II e III), caso ainda não tenham feito.Outrossim, 

CERTIFIQUE-SE nos autos se o Estado de Mato Grosso já apresentou nos 

autos a nomenclatura do cargo da parte exequente, bem como o 

vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 06/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos do 

servidor, neste período. Em caso negativo, INTIME-A para fazê-lo, no 

prazo impreterível de 10 (dez) dias, SOB PENA DE ARBITRAMENTO DE 

MULTA POR DIA DE DESCUMPRIMENTO.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 legal, podendo o 

assistente técnico de cada uma delas apresentar parecer, em igual prazo 

(NPC, art. 477, parágrafo único).Apurado o percentual devido pelo perito 

contador, se, de fato, houver, a parte exequente deverá juntar aos autos 

o cálculo referente às diferenças salariais decorrente da conversão de 

cruzeiro real para URV, sendo que a execução deste ponto da 

condenação deve ser realizada por cálculo aritmético, na forma do art. 

509, § 2º, do NCPC.Caso contrário, não sendo constatado percentual 

devido, INTIMEM-SE as partes para manifestarem, requerendo o que 

entenderem de direito.Cumpra-se, expedindo o necessário.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64263 Nr: 752-59.2014.811.0014

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Fonseca Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Neste particular, conforme determinado na sentença, o percentual devido, 

se houver, será apurado em liquidação de sentença. Em razão da 

natureza do objeto da liquidação, esta deve ser feita por arbitramento, nos 

termos do artigo 509, inciso I, e seguintes, do NCPC. Desta feita, o cálculo 

a ser realizado pelo perito contador deve apurar o percentual 

correspondente à perda salarial do cargo da parte exequente, em razão 

da conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a URV da data 

do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994, consignando, sobretudo, se já havida a incorporação desta 

diferença em ocasião oportuna, consoante alegada a fazenda 

executada.Deste modo, NOMEIO para a realização da perícia contábil, o 

perito MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na 

Avenida Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina 

Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 

9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 8422-8138, marciocontador@gmail.com, 

que deverá para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, proposta de 

honorários periciais (art. 465, § 2º, do NCPC). Apresentada a proposta de 

honorários ou decorrido o prazo sem manifestação, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem quanto aos mesmos. Após, não havendo 

impugnações, INTIME-SE, desde já, o Estado para juntar aos autos, no 

prazo impreterível de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da parte 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 06/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos da servidora, neste período, caso assim já não tenha sido 

procedido. INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes 

técnicos e formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, em conformidade 

com o que dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC. Tendo em vista que a 

parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, INTIME-SE o ente 

requerido, para efetuar o pagamento da perícia. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64411 Nr: 857-36.2014.811.0014

 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: Sinelucia Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, o cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o 

percentual correspondente à perda salarial do cargo da parte exequente, 

em razão da conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a 

URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994, consignando, sobretudo, se já havida a incorporação 

desta diferença em ocasião oportuna, consoante alegada a fazenda 

executada.Deste modo, NOMEIO para a realização da perícia contábil, o 

perito MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na 

Avenida Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina 

Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 

9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 8422-8138, marciocontador@gmail.com, 

que deverá para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, proposta de 

honorários periciais (art. 465, § 2º, do NCPC). Apresentada a proposta de 

honorários ou decorrido o prazo sem manifestação, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem quanto aos mesmos. Após, não havendo 

impugnações, INTIME-SE, desde já, o Estado para juntar aos autos, no 

prazo impreterível de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da parte 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 06/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos da servidora, neste período, caso assim já não tenha sido 

procedido. INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes 

técnicos e formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, em conformidade 

com o que dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC. Tendo em vista que a 

parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, INTIME-SE o ente 

requerido, para efetuar o pagamento da perícia. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73511 Nr: 262-32.2017.811.0014

 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: Anna Rita Sol Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuvany Veriano Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECRETAR a 

interdição do requerido NEUVANY VERIANO MARTINS, DECLARANDO-O 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 

forma do artigo 4º, III, do Código Civil/2002, e, de acordo com o artigo 

1.775, § 3º do mesmo Codex, lhe nomeando curadora a requerente, ANNA 

RITA SOL MARTINS, que deverá prestar compromisso no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 759 do NCPC).Registre-se que a curadora não poderá 

por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer 

natureza, pertencentes ao interditado, sem prévia autorização judicial.Por 

igual razão, os valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser 

aplicados exclusivamente na saúde, alimentação, remédios e no bem estar 

do interditado.Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do novo Código 

de Processo Civil e no art. 9º, III, do Código Civil/2002, inscreva-se a 

presente no Registro Civil e publique-se no órgão oficial por 03 vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias.Custas, se houver, pela requerente.Transitado 

em julgado, EXPEÇA-SE certidão e entregue cópia da sentença à parte 

interessada. Observe o cartório o que determina o artigo 93 da Lei nº 

6.015/73.Após a inscrição, INTIME-SE a curadora para assinar o Termo de 

C o m p r o m i s s o ,  n o  q u a l  c o n s t a r ã o  a s  r e s t r i ç õ e s 

supramencionadas.OFICIE-SE ao Juiz Eleitoral informando a condição de 

interditado do requerido.Cumpridas as determinações, arquivem-se os 

presentes autos, procedendo-se as baixas e anotações de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27863 Nr: 366-68.2010.811.0014
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vani Martins Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT

 Processo nº. 366-68.811.0014 (Código 27863)

VISTO,

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL em que o ESTADO DE MATO GROSSO 

pugna que seja realizada expedição de bloqueio de eventuais veículos 

pertencentes a executada VANI MARTINS CORREA, por meio do sistema 

RENAJUD. (fl. 357).

Todavia, exsurge-se dos autos que a fazenda exequente não juntou 

qualquer documento que ateste que tenha diligenciado previamente com 

vistas a localizar bens passíveis de penhora em nome da parte executada, 

em que pese tenha acesso ao sistema Infoseg e, também, ante a 

possibilidade de diligencias junto ao DETRAN e demais órgãos, tal qual o 

Cartório de Registro de Imóveis.

Destarte, considerando que não incumbe ao Poder Judiciário, 

precipuamente, efetuar diligência que incumbe à parte credora, INDEFIRO o 

pedido de buscas de veículos junto ao sistema Renajud.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu-MT, 15 de Outubro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80133 Nr: 1096-98.2018.811.0014

 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: Solange Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denisvaldo Aparecido 

Bulhões - OAB:23863/O

 Vistos. DEFIRO o pedido ministerial e, deste modo, EXPEÇA-SE, COM 

URGÊNCIA, a curatela provisória em favor da requerente. No mais, dê-se 

vista dos autos ao Curador nomeado para que este, querendo, apresente 

impugnação, no prazo legal de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73846 Nr: 459-84.2017.811.0014

 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: Odair Ferreira Tunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Departamento 

Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN, Leodete Francisco de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Kellen Oliveira Vieira 

- OAB:23704/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 459-84.2017.811.0014 (Código 73846)

VISTO,

Chamo o feito à ordem.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito e relação jurídica 

c/c ação de obrigação de fazer ajuizada por ODAIR FERREIRA TUNES, em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DE MATO GROSSO (DETRAN) e LEODETE FRANCISCO DE 

SOUZA.

Ocorre que, a fl. 56 fora indeferido o pedido de consulta de endereço do 

requerido Leodete Francisco de Souza usando o disposto no artigo 798, II, 

“b” do Novel Código Civil, contudo, tal artigo se refere a execução, 

inexistindo assim cabimento para tal fundamentação.

No mais, analisando detidamente os autos, verifico que fora realizada 

tentativa de citação do requerido somente via AR, conforme fl. 33, 

restando à mesma infrutífera ante a não localização do endereço.

 POIS BEM.

De início, REVOGO a decisão de fl. 56, com as considerações 

supracitadas.

Ademais, com relação à reconsideração do pedido de consulta do 

endereço do requerido Leodete Francisco de Souza, via oficio junto ao 

INSS, bem como pesquisa via Renajud, Bacenjud e Receita Federal, vejo 

que o mesmo não deve prosperar, pois, embora a parte alegue que 

exauriu todos os meios cabíveis a ela, a mesma não comprovou nos autos 

quais diligências realizou, não sendo função do judiciário promover 

diligências que são ônus da parte, modo pelo qual INDEFIRO o pedido de 

fls. 59/60.

Ademais, considerando que fora realizada tentativa de citação do 

requerido somente via AR, DETERMINO a citação pessoal de Leodete 

Francisco de Souza, via Oficial de Justiça, no endereço acostado a inicial, 

atentando-se aos requisitos do artigo 250, do NCPC.

Após, tornem os autos conclusos para as deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30098 Nr: 902-45.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->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: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 Processo nº 902-45.2011.811.0014 (Código 30098)

VISTO,

DEFIRO o pedido de fl. 108 e, consequentemente, DETERMINO a 

suspensão do feito por 01 (um) ano, nos moldes do artigo 921, III, do 

NCPC.

 Por corolário, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição.

Por fim, transcorrido o prazo de sobrestamento do feito, DÊ-SE vista dos 

autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74968 Nr: 1038-32.2017.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHBRR, LBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1038-32.2017.811.0014 (Código: 74968)

VISTO,

Considerando o disposto no artigo 485, § 1º do NCPC, e, ante o teor da 

certidão retro, INTIME-SE a parte exequente, pessoalmente, para, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresente o endereço atualizado do 

executado, promovendo os atos necessários ao regular processamento 

do feito, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30138 Nr: 942-27.2011.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Leite Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A-Cemat, 
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Itaú XL Seguros Coroporativos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianaru da Silva Paixão - 

OAB:10105, Eder Roberto Pires de Freitas - OAB:3889/MT

 Certifico que procedo a intimação da parte requerida para no prazo legal 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto por José 

Leite Galvão

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70617 Nr: 813-46.2016.811.0014

 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: Thiago de Balas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para promover regular 

andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28254 Nr: 760-75.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGCL, RdFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Julio Junior - 

OAB:MT 10.956

 Processo nº 760-75.2010.811.0014 (Código: 28254)

VISTO,

Considerando o disposto no art. 485, § 1º do NCPC, e, ante o teor da 

certidão retro, INTIME-SE a parte requerente, pessoalmente, para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, promover os atos necessários ao 

regular processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27326 Nr: 1286-76.2009.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdFC, MGCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Julio Junior - 

OAB:MT 10.956

 Assim, restando evidente a falta de compromisso da parte exequente 

para com a presente ação, JULGO EXTINTA presente ação, com fulcro no 

que dispõe o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono 

da causa.Isento de custas e despesas processuais, ante a gratuidade da 

justiça.Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

formalidades de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 464 Nr: 8-65.1994.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir carneiro Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do art. 921, III, do NCPC, SUSPENDO o 

processo por um (01) ano, ou, até ulterior manifestação das partes. Por 

corolário, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, dando-se 

baixa no relatório estatístico. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, 15 de outubro de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75120 Nr: 1118-93.2017.811.0014

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido de tutela antecipada (art. 273 do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1118-93.2017.811.0014 (Código 75120)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de AÇÃO INOMINADA PARA APLICAÇÃO DE MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA ajuizada por JONAS DOS SANTOS SIQUEIRA 

em face de GRALCIENE OLIVEIRA MENEZES, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Verifica-se nos autos que, a parte autora fora devidamente intimada 

pessoalmente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promovesse o 

regular andamento ao feito sob pena de extinção e arquivamento, contudo, 

manteve-se inerte, conforme certidão de fl. 21.

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 III, do CPC, uma vez que a requerente 

demonstrou, claramente o abandono da causa, traduzindo-se em seu 

desinteresse no prosseguimento do feito.

Sobre o assunto a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade 

Nery:

 “Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário 

o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor 

deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. 

Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo 

não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação 

pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC, artigo 267, § 1º)” 

(Código de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 2ª 

ed., p. 670).

 Destarte, não se mostra arrazoado o prosseguimento do feito por mero 

rigorismo jurídico, sendo sua extinção medida cabível.

Assim, restando evidente a falta de compromisso da parte autora para 

com a presente ação, JULGO EXTINTO O FEITO, com fulcro no que dispõe 

o art. 485, inciso III, do novo Código de Processo Civil, por abandono da 

causa.

Sem custas processuais.

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

formalidades de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 15 de Outubro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73448 Nr: 225-05.2017.811.0014

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LFdS, CdSdR, ESdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando o novo endereço iformado a fl. 22, procedo a 

remessa dos autos ao CEJUSC para designar nojva data de audiência

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30356 Nr: 1160-55.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - OAB:13322, 

Gilberto Jose Cador - OAB:14323/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1160-55.2011.811.0014 (Código 30356)

VISTO,

Trata-se de cumprimento de sentença, em que a exequente pugna seja 

realizada a inclusão do executado LEO FELIZ DE LIMA, CPF nº 

835.440.469-20, no cadastro de inadimplentes, haja vista a inadimplência 

da dívida.

Pois bem.

É cediço que o SPC e o SERASA, dentre outros, são bancos de dados 

privados existentes com a finalidade de armazenar as informações 

econômico-financeiras de pessoas físicas e jurídicas, notadamente 

acerca de operações de crédito efetuadas e eventual inadimplência 

daquele que pretende obter eventual crédito/financiamento.

Na espécie, a inadimplência da parte executada é nítida. Assim, é possível 

sua inscrição nos cadastros restritivos de crédito, medida que visa tão 

somente tornar disponíveis para os setores comerciais privados e 

fornecedores em geral informações sobre dívidas não satisfeitas, o que, 

inclusive, é de interesse da coletividade.

Neste particular, dispõe o art. 782, § 3º, do novel Código de Processo Civil:

 “(...)

§ 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes.

(...)”.

Desta exegese, a negativação do nome do devedor constitui medida 

importante de coação ao pagamento da dívida.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado pela parte credora e, por 

conseguinte, DETERMINO seja oficiado ao SPC e ao SERASA, solicitando a 

inclusão do nome da parte executada nos cadastros de restrição ao 

crédito, em razão da dívida exequenda, devendo constar nos bancos de 

dados somente a existência desta execução, observando-se, para fins de 

baixa da anotação, o disposto no art. 517, § 4º, do NCPC, em consonância 

com o enunciado nº 538 do FPPC.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 11 de outubro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73709 Nr: 380-08.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Alves Almeida de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Sousa Miranda - 

OAB:/MT - 16.514

 Processo n.º 380-08.2017.811.0014 Código 73709

DECISÃO

VISTO,

Defiro o petitório de fl. 223.

Assim, considerando os reclamos do causídico nomeado DR. ELSON DE 

SOUSA MIRANDA, majoro os honorários arbitrados as fls. 201, para 07 

(sete) URH, no termos da tabela de referência da Ordem dos Advogados 

do Brasil.

Assim, INTIME-O(A) para apresentar as razões recursais no prazo legal.

Em seguida, INTIME-SE o Ministério Público para, querendo, no prazo legal, 

oferecer contrarrazões ao recurso de apelação.

Por conseguinte, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para exame do recurso, com nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu – MT, 01 de outubro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69279 Nr: 58-22.2016.811.0014

 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: Radiodifusão Sulmatogrossense Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Joaquim Nunes Rocha, Louremberg 

Ribeiro Nunes Rocha, Aminadalb Alves de Souza, Maria José Alves de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para as devidas 

providências quanto aos documentos acostados nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 596 Nr: 19-26.1996.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO - S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Correa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis da Silva 

Lopes - OAB:3675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que a sentença prolatada nos autos transitou livremente em 

julgado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 19589 Nr: 1728-81.2005.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Vieira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Bispo de Araújo 

Filho - OAB:OAB/MT 14537

 Código: 19589

Vistos em correição.

 Intime-se a parte executada, pessoalmente, para manifestar-se sobre a 

proposta de parcelamento de fls. 137/141.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 07 de dezembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000314-74.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MARIA ELIZABETE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
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POXORÉO DECISÃO 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 

2018, às 13h30min, 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. Poxoréu/MT, 15 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000319-96.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES (ADVOGADO(A))

MARIA DA GLORIA DOS REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO 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 

2018, às 13h00min, para realização da audiência de instrução. Nos termos 

do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos advogados para que 

intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para que as tragam no dia 

e hora designadas, independente de prévia intimação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 15 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63322 Nr: 784-36.2016.811.0033

 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: JOÃO BATISTA MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDUIR NEVES, ZENIRA DE OLIVEIRA 

NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEINA MARIA LEMES DA SILVA - 

OAB:13628/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Visto.

Anote-se, para fins de intimaçao, o advogado habilitado às fls. 66/67.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências da 

Primeira Vara em razão desta magistrada ter sido convocada por seu 

superior hierárquico para fins de comparecimento em evento na Comarca 

de Cuiabá/MT, redesigno a audiência para o dia 11/12/2018, às 14:00 

horas.

Intimem-se as partes, seus defensores, bem como as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 18678 Nr: 449-32.2007.811.0033

 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): RUBENS SOBREIRA DE OLIVEIRA, JOÃO 

PEDRO RODRIGUES, MARIA DOLORES RODRIGUES, NORINA PAVÃO 

SOBREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA RECHE DE 

CASTILHO SANDIM - OAB:7838/MS

 Tendo em vista a petição de fls. 124, intimo a parte autora para que 

apresente, no prazo legal, o endereço do executado na comarca a ser 

deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24738 Nr: 1977-33.2009.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO AUGUSTO DA SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SOARES DE CARMAGO, MARCOS 

SOARES DE CAMARGO, LUCIANO SOARES DE CAMARCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BASSO - 

OAB:12739/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BERTOLDO 

BARCHET - OAB:5665/MT

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar manifestação no prazo legal, tendo em vista o decurso de 

prazo para o executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 78503 Nr: 809-78.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEICIANE BRITO JANOARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDENIR SOUZA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANETHO BARRETO ARAÚJO - 

OAB:14183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

certidão negativa de fls. 24/25.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 80167 Nr: 1617-83.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CASADO DE LIMA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, que 

haverá Perícia no dia 26/11/2018 às 10:00 horas, para ser realizado no 

consultório médico, à Av.Uruguai, n°100 (ao lado da Gráfica Amarelinha), 

nesta cidade.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77820 Nr: 557-75.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR MATUSZEWSKI, Claudiane 

Ferreira Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

JANAINA BEVILACQUA - OAB:18.788 OAB/MT, JOÃO FRANCISCO 

MATARA JUNIOR - OAB:6226 OAB/RO

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá 

audiência no Fórum de Várzea Grande/MT, na 1°Vara Criminal, no dia 

24/10/2018 às 15:40 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52964 Nr: 2379-75.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

PALMEIRA VERDE LTDA, GENESIO THIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:MS Nº 6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito, uma vez que 

decorreu o prazo solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61440 Nr: 2445-84.2015.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILÊNIA AGRO CIÊNCIAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DERCILIO GUESSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS BOSSA 

GRASSANO - OAB:21151/PR, PATRÍCIA GRASSANO PEDALINO - 

OAB:16.932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito, uma vez que 

decorreu o prazo de 30 dias solicitados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 26461 Nr: 334-06.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JARDIM DE SOUZA

 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:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito, uma vez que 

decorreu o prazo de 30 dias solicitados.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010328-09.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI GUEDES PIPINO 

(ADVOGADO(A))

ELIZIAR ALVES FERREIRA (REQUERIDO)

 

Serve a presente certidão para fins de intimação da douta advogada 

Larissa Cristiane Varanda Ventreski Guedes, acerca de sua nomeação 

para patrocinar a defesa técnica da parte requerida, em especial para 

interpor Recurso, na qualidade de defensora dativa nomeada.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27605 Nr: 1483-37.2010.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA MARA DE MELLO, CLAUDEVAN CARNEIRO DE 

OLIVEIRA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEIROZ MOTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ALMEIDA VILELA - 

OAB:11012/MT, PAULO DE ALMEIDA VILELA - OAB:9538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISA BACCHI COVER - 

OAB:8333/MT, LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA - 

OAB:7.329/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, compareceu neste Juizado Especial o 

Sr. Rafael Arruda Duarte, representando a parte requerida, trazendo 

consigo a motocicleta objetivo do litígio. Certifico ainda que a referida 

motocicleta se encontra depositada na garagem do fórum.

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 81/2018-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,

 CONSIDERANDO a nomeação de Luzia Antonio Pereira, como Assessora 

de Gabinete I da Segunda Secretaria desta Comarca;

RESOLVE:

EXONERAR LUZIA ANTONIO PEREIRA matrícula n. 22595, portador do RG 

nº. 738.202 SSP/MT e CPF n. 487.952.831-53, do cargo de Assessora de 

Gabinete II do (a) Segunda Secretaria da comarca de Vila Rica, a partir de 

19/10/2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Vila Rica-MT, 18 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.: 61659 Nr: 2063-72.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAOR TELES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17.795-MT

 É o relato.Atento ao comando do art. 431 do Código de Processo Penal e 

art. 42 do COJE, designo o dia 12 de novembro de 2018, às 08h00min 

(horário oficial de Mato Grosso), para realização do julgamento do réu pelo 

Tribunal Popular.Intimem-se o réu, sua Defensa Técnica, as testemunhas e 

os jurados.Dê-se ciência ao Ministério Público. Publiquem-se os 

editais.Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55986 Nr: 1968-76.2016.811.0049
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 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON MIGUEL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ 

DOS SANTOS - OAB:17861-A/MT

 Atento ao disposto no artigo 431 do Código de Processo Penal e o art. 42 

do COJE, designo o dia 09 de novembro de 2018 às 08h00min (horário 

oficial de Mato Grosso), para realização do julgamento do acusado pelo 

Tribunal Popular.Dê-se ciência ao Ministério Público. Publiquem-se os 

editais.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59757 Nr: 1082-43.2017.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUCILENE PINTO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 30, "Certifico e dou fé 

que em cumprimento ao MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO em que o 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA move contra 

DEUCILENE PINTO DA COSTA, compareci à Rua 24, casa com janelas de 

cor branca (as janelas foram pintadas), atrás da Escola Estadual 

Martiniano Carlos Pereira, Santa Terezinha – MT, em 30/07/2018, 

aproximadamente às 7h50min, e percorri as principais ruas de Santa 

Terezinha – MT, contudo não localizei o veiculo a ser apreendido. Sendo 

assim, suspendo minhas diligências e devolvo o mandado à secretaria, 

para os devidos fins.".

.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 22005 Nr: 2263-26.2010.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR COSTA MAIA, VALDISSON 

GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 Vistos.

Em tempo, constato que em sentença de fls. 309/316 houve erro material 

em relação à quantidade de honorários arbitratos (URH's) ao advogado 

dativo nomeado para continuar a defesa dos interesses dos réus (fls. 

293).

Portanto, corrijo o 1º (primeiro) parágrafo às fls.316, para que passe a 

constar: "Considerando a atuação profissional do Advogado Dr. Lauro 

Sulek, OAB - 3.403, nomeado como advogado dativo (fls. 293), condeno o 

Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios que 

fixo em 05 (cinco) URH's."

No mais, cumpra-se integralmente as determinações da sentença de fls. 

309/316.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 18658 Nr: 1699-81.2009.811.0049

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT

 Vistos.

Trata-se de execução de pena de Maicon dos Santos, condenado a 11 

(onze) anos e 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção a ser 

cumpridos em regime inicial fechado.

Deferida a progressão para o regime semiaberto (fls. 349), os presentes 

autos de execução foram transferidos para esta Comarca de Vila Rica/MT, 

sendo designada (fls. 356) e realizada, audiência admonitória (fls. 367).

Todavia, sobreveio informação de que o reeducando encontra-se 

cumprindo pena na Comarca de Água Boa/MT, solicitando o envio do 

presente executivo (fls. 386).

Os autos foram com vista ao Ministério Público para manifestação, tendo 

este aposto seu ciente (fls. 387).

É o relatório.

DECIDO.

Havendo informação de que o apenado atualmente está cumprindo sua 

reprimenda na Comarca de Água Boa/MT, viável é a transferência dos 

presentes autos de execução.

Posto isso, determino a remessa do presente Processo de Execução 

Penal para a comarca de Água Boa/MT.

Após, proceda-se a baixa na distribuição do presente feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 22049 Nr: 2307-45.2010.811.0049

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CARVALHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL 

- OAB:8.957/MT

 Vistos.

Considerando a informação de que o reeducando encontra-se segregado 

no Presídio "PM Major Zuzi Alves da Silva", comarca de Água Boa/MT, 

abra-se vista ao Ministério Público, para que se manifeste.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55375 Nr: 1648-26.2016.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 53, "Certifico e dou fé 

que em cumprimento ao MANDADO DE CITAÇÃO, em que o Polo Ativo 

Banco Bradesco S/A e Polo Passivo Antônio Batista dos Santos, que no 

dia 06/08/2018, as 10h:36min, estive no endereço mencionado no 

mandado e falei com a Sra. Rony Claudia Cardoso de Sá Santos e a 

mesma disse que é cunhada o Sr. Antônio Batista dos Santos e que ele foi 

embora de Vila Rica a mais ou menos um ano e reside atualmente em Rio 

Verde – GO. Ela não soube informar o seu endereço ou telefone. Por esse 

motivo, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO, do Sr. Antônio Batista 

dos Santos. Devolvo o mandado ao cartório.".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 45660 Nr: 2667-72.2013.811.0049

 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): MURARO TRANSPORTES LTDA ME, ZILMAR 

MURARO, GRACIOLINO SCALCON MURARO, ROSIMEIRE DE SOUZA 

GUEDES MURARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 
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legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 147, "CERTIFICO, e dou 

fé, com referência ao mandado do MM.º Juiz Substituto desta Comarca, 

extraído dos autos da Ação Cível, processo/código nº 45660, na qual 

figuram como requerente BRANCO DO BRASIL S/A e como requeridos 

MURARO TRANSPORTES LTDA ME, ZILMAR MURARO, ROSIMEIRE DE 

SOUZA GUEDES MURARO e GRACIOLINO SCALCON MURARO que nesta 

data, verifiquei nos autos que a parte executada não pagou a dívida e nem 

se manifestou nos autos, sendo que a Sr.ª Rosimeire de Souza Guedes 

Muraro foi devidamente citada. Em seguida, em dirigi à Prefeitura local e no 

intuito de localizar bens pertencentes aos executados, fui ao Setor de 

Cadastros e Arrecadações e lá estando, não encontrei nenhum bem a 

mais, além da residência situada na Avenida Perimetral Norte nº 830, onde 

reside a Sr.ª Rosimeire. Ante ao exposto deixei de Penhorar bens e 

devolvo À Segunda Secretaria para que sejam tomadas as providências 

cabíveis..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 57048 Nr: 2528-18.2016.811.0049

 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): I.F. NAVES-ME - SUPERMERCADO BOM 

PREÇO, PRICILA CAMARGO CORREIA, ISAIAS FERREIRA NAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 71, "CERTIFICO, e dou 

fé, em cumprimento ao mandado do MM.º Juiz Substituto desta Comarca, 

extraído dos autos da Ação Cível, processo/código nº 57048, na qual 

figuram como requerente BANCO BRADESCO S/A e como requerido I. F. 

NAVES-ME – SUPERMERCADO BOM PREÇO, PRICILA CAMARGO 

CORREIA e ISAIAS FERREIRA NAVES que no intuito de localizar bens 

pertencentes a executada e seus representantes legais, nesta data, me 

dirigi à Prefeitura local, no Setor de Cadastros e Arrecadações e lá 

estando, após darem busca no sistema, não encontraram nenhum bem 

pertencente a Pricila Camargo Correia e Isaias Ferreira Naves, bem como, 

fui informado que a Firma está em atividade, mas também não possui 

nenhum bem imóvel. Ante ao exposto e não encontrando nenhum bem 

pertencente as executados DEIXEI de proceder a PENHORA e demais atos 

e devolvo à Segunda Secretaria para que sejam tomadas as providências 

cabíveis.

 O referido é ver..".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65746 Nr: 1407-81.2018.811.0049

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIO ROSA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 46, "Certifico e dou fé 

que em cumprimento ao MANDADO DE INTIMAÇÃO em que o BANCO DO 

BRASIL S/A move contra TULIO ROSA CAMPOS, o endereço que consta 

no mandado está incompleto e/ou errado, sendo assim, liguei para o 

número 031 99853-1050, falei com a pessoa que disse ser o advogado Dr. 

Caio Augusto, o qual disse que não tem mais informações referentes ao 

endereço. Fiz uma pesquisa nas minhas certidões e constatei que no 

processo n. 8009999.51.2013.811.0049 uma pessoa com o mesmo nome 

do Requerido foi intimado na Fazenda Serra da Lagoa, sentido Santaninha 

(tem alguns coqueiros na entrada, casa do lado esquerdo da estrada), por 

volta de 38 quilômetros do Fórum, Zona Rural, Cidade e Comarca de Vila 

Rica – MT, em 17/11/2016, aproximadamente às 13h25min. Sendo assim, 

suspendo minhas diligencias para que o Autor informe o endereço 

completo do Requerido ou complemente o valor pago para locomoção do 

Oficial de Justiça para tentativa de intimação no endereço acima.".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56588 Nr: 2315-12.2016.811.0049

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMIÃO INACIO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18.603/MT/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS 

RODRIGUES SANTIAGO - OAB:20.412/GO

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal, acerca da certidão de fls. 29, "Certifico e dou fé que em 

cumprimento a CARTA PRECATÓRIA DE AVALIAÇÃO E PRAÇA, em que o 

exequente, Banco do Brasil S/A, executado Simião Inacio da Silva Neto, 

que no dia 28/09/2018, as 08h55min estive no INDEA, desta cidade e falei 

com os funcionários a respeito da localização da Fazenda Buriti e após 

darem buscas no sistema eles disseram que poderia ser próxima a 

Fazenda Taiaçu nesse município, de propriedade do Sr. Luiz Alfredo. 

Nesse mesmo dia me dirigi até a referida fazenda e lá estando falei com o 

Gerente o Sr. Ronaldo e ele disse que não conhece o a referida fazenda e 

tão pouco o Sr. Simião Inácio da Silva Neto. Após estive em outras 

propriedades e ninguém soube informar a localização da Fazenda Buriti. 

Peço que a parte exequente informe com maiores detalhes a localização 

da referida área, para que a carta precatória seja cumprida.. ".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 50243 Nr: 966-08.2015.811.0049

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-MT, 

CRISTIANO GOMES E CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERSON CIRQUEIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14.724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA COLLODETE DO 

NASCIMENTO AGUIAR - OAB:7006-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o embargante a se manifestar no prazo 

legal acerca da proposta de honorários encartada aos autos às fls 22, 

conforme determinado às fls. 21.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 18186 Nr: 1268-47.2009.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAELSON PEREIRA DOS SANTOS, GENEON 

RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ 

DOS SANTOS - OAB:17861-A/MT

 ...É o relato.Atento ao comando do art. 431 do Código de Processo Penal 

e art. 42 do COJE, designo o dia 23 de novembro de 2018, às 08h00min 

(horário oficial de Mato Grosso), para realização do julgamento do réu pelo 

Tribunal Popular.Intimem-se os réus, sua Defensa Técnica, as 

testemunhas e os jurados.Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Publiquem-se os editais.Cumpra-se realizando e expedindo o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 24775 Nr: 1465-31.2011.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIRENE DIAS FERREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:MT/18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42170 Nr: 1835-73.2012.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO CORREA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LOPES AUGUSTO - 

OAB:239766, BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - 

OAB:8.4400/MG

 Vistos.

Determino o levantamento do valor depositado às fls. 131.

Intime-se o requerido para pagar as custas, conforme cálculo.

Após, arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62283 Nr: 2372-93.2017.811.0049

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TEODORO DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENA GONÇALVES DA SILVA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUÉ SILVA MARINHO - 

OAB:MT 12423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13217

 Vistos.

Defiro o pedido formulado na inicial e determino o recolhimento das custas 

processuais ao final do processo.

Assim, intime-se a parte embargada para, querendo, impugnar os 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920 do CPC).

Decorrido prazo, devolvam-me conclusos.

Às providências.

Vila Rica/MT, 18 de outubro de 2018.

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65718 Nr: 1389-60.2018.811.0049

 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): RICARDO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 48, "Certifico e dou fé 

que em cumprimento ao MANDADO DE CITAÇÃO, em que a Parte autora 

Banco do Brasil S/A e Parte requerida Ricardo Mendonça, que no dia 

26/07/2018, as 18h:15min, estive no endereço mencionado no mandado 

falei coma a Sra. Karita Morgana Lima Tavares e a mesma disse que é 

com cunhada do Sr. Ricardo Mendonça e que ele, foi embora de Vila Rica 

a mais ou menos dois anos e nunca mais deu notícias. Por esse motivo 

não foi possível dar cumprimento no mandado, de citação do Sr. Ricardo 

Mendonça. O mesmo encontra-se em lugar incerto e não sabido...".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60393 Nr: 1385-57.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT, NAURA MANUELA DE PAULA NEVES - OAB:41834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino 

ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS que IMPLANTE, o 

benefício de auxílio-doença à parte autora Claudemar Morais, brasileiro, 

casada, portadora do RG nº 4229840-9 SSP/PB e inscrito no CPF sob o nº 

588. 422. 419 - 20, no prazo de 10 dias, a partir da intimação desta 

decisão, até o final julgamento. Assim, como as partes concordaram com o 

laudo pericial (fls. 43/49), HOMOLOGO-O, para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos.DEFIRO a produção de prova oral, consistente no 

depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado 

aos autos em até 15 dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.Advirto 

que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as testemunhas por 

ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência, mediante carta com 

AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias antes da solenidade os 

comprovantes desta intimação. É facultado apresentá-las no ato 

independentemente de intimação, com os ônus por seu não 

comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo no prazo 

sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.Ressalto haver a 

possibilidade subsidiária de intimação judicial somente nas hipóteses do § 

4º do aludido dispositivo de Lei. Assim, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26 de novembro de 2018, às 16:00 horas. 

Intimando-se as partes.Advirto, ainda, as partes que se a sentença for 

proferida em audiência, eventual recurso voluntário terá o início da 

contagem do seu prazo a partir da data da audiência, independentemente 

de qualquer intimação outra, estando as partes e seus procuradores 

presentes ou não, conforme expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do 

CPC.Intimem-se. Cumpra-se.Vila Rica/MT, 15 de outubro de 2018.Carlos 

Eduardo de Moraes e SilvaJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-75.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

DINACY CUNHA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Paulo Roberto Tavares de Sena (ADVOGADO(A))

MARILIA CRESTANI (ADVOGADO(A))

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Recebo o cumprimento de sentença e determino a intimação do 

executado para pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias (NCPC, 

art. 523 “caput”). Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (NCPC, art. 523, § 1º c/c 

art. 55 da Lei n. 9.099/95). Efetuado o pagamento parcial, a multa incidirá 

sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º). Por fim, nos termos do enunciado 

97 do FONAJE ("A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se 

aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento"), deixa-se de fixar honorários 

advocatícios. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

retornem conclusos para análise do derradeiro pedido. Intimem-se. 

Cumpra-se VILA RICA, 16 de outubro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes 

e Silva Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-75.2017.8.11.0049
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Parte(s) Polo Ativo:

DINACY CUNHA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Paulo Roberto Tavares de Sena (ADVOGADO(A))

MARILIA CRESTANI (ADVOGADO(A))

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Recebo o cumprimento de sentença e determino a intimação do 

executado para pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias (NCPC, 

art. 523 “caput”). Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (NCPC, art. 523, § 1º c/c 

art. 55 da Lei n. 9.099/95). Efetuado o pagamento parcial, a multa incidirá 

sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º). Por fim, nos termos do enunciado 

97 do FONAJE ("A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se 

aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento"), deixa-se de fixar honorários 

advocatícios. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

retornem conclusos para análise do derradeiro pedido. Intimem-se. 

Cumpra-se VILA RICA, 16 de outubro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes 

e Silva Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-75.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

DINACY CUNHA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Paulo Roberto Tavares de Sena (ADVOGADO(A))

MARILIA CRESTANI (ADVOGADO(A))

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Recebo o cumprimento de sentença e determino a intimação do 

executado para pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias (NCPC, 

art. 523 “caput”). Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (NCPC, art. 523, § 1º c/c 

art. 55 da Lei n. 9.099/95). Efetuado o pagamento parcial, a multa incidirá 

sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º). Por fim, nos termos do enunciado 

97 do FONAJE ("A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se 

aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento"), deixa-se de fixar honorários 

advocatícios. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

retornem conclusos para análise do derradeiro pedido. Intimem-se. 

Cumpra-se VILA RICA, 16 de outubro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes 

e Silva Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-22.2014.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE ABREU DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Recebo o cumprimento de 

sentença , devendo a Secretaria proceder as alterações necessárias no 

sistema. Determino a intimação do executado para pagamento do valor 

devido, no prazo de 15 dias (NCPC, art. 523 “caput”), devidamente 

atualizado e prosseguimento do feito com a expropriação de bens. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o débito será acrescido 

de multa de dez por cento (NCPC, art. 523, § 1º c/c art. 55 da Lei n. 

9.099/95). Efetuado o pagamento parcial, a multa incidirá sobre o restante 

(NCPC, art. 523, § 2º). Intimem-se. Cumpra-se VILA RICA, 16 de outubro 

de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-33.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO (ADVOGADO(A))

MARILIA CRESTANI (ADVOGADO(A))

Paulo Roberto Tavares de Sena (ADVOGADO(A))

ADENILSON FERREIRA AGUIAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO (ADVOGADO(A))

ANTUERPIA PROMOTORA E ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA 

E CREDITO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Não realizado o pagamento voluntário no prazo legal, defiro o 

requerimento de bloqueio BACENJUD nos termos da inicial. Sendo exitoso 

o bloqueio, intime-se a parte requerida/executada. Não exitoso o bloqueio, 

intime-se o requerente/exequente para manifestar sobre o que entender 

de direito. Cumpra-se. Vila Rica, 17 de outubro de 2018 Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-33.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO (ADVOGADO(A))

MARILIA CRESTANI (ADVOGADO(A))

Paulo Roberto Tavares de Sena (ADVOGADO(A))

ADENILSON FERREIRA AGUIAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO (ADVOGADO(A))

ANTUERPIA PROMOTORA E ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA 

E CREDITO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Não realizado o pagamento voluntário no prazo legal, defiro o 

requerimento de bloqueio BACENJUD nos termos da inicial. Sendo exitoso 

o bloqueio, intime-se a parte requerida/executada. Não exitoso o bloqueio, 

intime-se o requerente/exequente para manifestar sobre o que entender 

de direito. Cumpra-se. Vila Rica, 17 de outubro de 2018 Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-33.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO (ADVOGADO(A))

MARILIA CRESTANI (ADVOGADO(A))

Paulo Roberto Tavares de Sena (ADVOGADO(A))

ADENILSON FERREIRA AGUIAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO (ADVOGADO(A))

ANTUERPIA PROMOTORA E ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA 

E CREDITO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Não realizado o pagamento voluntário no prazo legal, defiro o 

requerimento de bloqueio BACENJUD nos termos da inicial. Sendo exitoso 

o bloqueio, intime-se a parte requerida/executada. Não exitoso o bloqueio, 

intime-se o requerente/exequente para manifestar sobre o que entender 

de direito. Cumpra-se. Vila Rica, 17 de outubro de 2018 Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56630 Nr: 1208-04.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia de Fátima Carmo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 
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MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste em réplica à 

contestação de REF. 9.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58455 Nr: 1880-12.2018.811.0035

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública da Comarca de Alto Garças-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ualisson Nogueira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FORTINI MATEUS - 

OAB:17581/MT

 Diante do exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação de prisão 

preventiva de UALISSON NOGUEIRA DA SILVA, haja vista que os 

requisitos autorizadores da custódia cautelar em desfavor do indiciado 

permanecem inalterados (art. 312 e seguintes do CPP), não havendo 

qualquer fato novo capaz de ensejar sua revogação.Ciência ao Ministério 

Público e a Defesa.Intimem-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessário. 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56610 Nr: 1202-94.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz dos Anjos Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste em réplica à 

contestação de REF. 9.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57156 Nr: 1408-11.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice dos Santos Lauriano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste em réplica à 

contestação de REF. 10.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57712 Nr: 1599-56.2018.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walkleine Lessa Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Moreira Pereira - 

OAB:9405/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte requerida para intimá-la 

da redesignação da oralidade para o dia 21 de novembro de 2018, as 

10h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57528 Nr: 1550-15.2018.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Código nº: 57528

DESPACHO.

Vistos em correição.

Levando-se em consideração certidão 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 09h40min. Intimem-se.

 Às providências. Expeça-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37087 Nr: 21-63.2015.811.0035

 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: LUZIA ROSA DA SILVA ANDRADE

 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: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 IMPULSIONO os autos às partes para que se manifestem acerca de seu 

retorno da Instância Superior, sob pena de remessa ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 8099 Nr: 407-74.2007.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 8099

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária movida por Milton de Souza em desfavor 

do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

 Considerando que o executado efetuou o pagamento do valor que é 

devido, julgo extinta a presente execução na forma do art. 924, inciso II, do 

CPC.

 Expeça-se o respectivo alvará. Cumpra-se o §3º, do artigo 450 da CNGC:

"§3º - O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a 

liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Expeça-se o necessário.

 P.R.I.C.

Alto Garças/MT, 25 de setembro 2018.

____________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34983 Nr: 937-34.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDMOS, CAROLINA APARECIDA DE MORAES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 34983

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária movida por Leandra de Moraes Oliveira 

Solidade representada neste ato por Carolina Aparecida de Moraes 

Oliveira em desfavor do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

 Considerando que o executado efetuou o pagamento do valor que é 
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devido, julgo extinta a presente execução na forma do art. 924, inciso II, do 

CPC.

 Expeça-se o respectivo alvará. Cumpra-se o §3º, do artigo 450 da CNGC:

"§3º - O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a 

liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Expeça-se o necessário.

 P.R.I.C.

Alto Garças/MT, 25 de setembro 2018.

____________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56611 Nr: 1203-79.2018.811.0035

 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: AK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdFdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR RODRIGUES GOMES - 

OAB:7711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 12.11.2018 às 16:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

Comarca de Alto Taquari

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 31/2018-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, 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45520 Nr: 3047-24.2017.811.0092

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ELM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DKSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Andreia Cerantes 

Anchieta - OAB:24130/MT

 Certifico e dou fé que, serve a presente certidão para intimar a parte 

Requerente para assinar e retirar, nesta secretaria, o termo de guarda 

definitiva, no prazo de 10 (dez)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49407 Nr: 1726-17.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLEI REZENDE DA SILVAWORST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da CNGC e em atenção 

a Portaria 09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

interessada, por meio de seu advogado, a manifestar-se acerca do pedido 

de Diligências Extras realizado pelo Oficial de Justiça na Ref. 19, bem 

como requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49090 Nr: 1640-46.2018.811.0092

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILIANE ABREU DIAS - 

OAB:3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Certifico e dou fé, que em atenção à designação de ref. 45, serve a 

presente para fins de intimação dos advogados das partes, para 

comparecimento na audiência de conciliação designada para o dia 07 de 

novembro de 2018, às 13h (horário MT), no fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 17016 Nr: 161-67.2008.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSB, MAdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT, THIAGO MELLO DE OLIVEIRA - OAB:18818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor dos 

AR´s acostados aos autos às fls. 105/106, impulsiono estes autos por 

certidão com a finalidade de intimar a parte exequente, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50479 Nr: 2147-07.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA MARIA CARRIJO ME, Vania Maria 

Carrijo Teodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - OAB:4735

 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), serve a 

presente certidão com o fim de intimar a parte interessada, por meio de 

seu advogado, a proceder o devido recolhimento da diligência para 

cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45177 Nr: 2856-76.2017.811.0092
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SM TUR Transportes LTDA - ME, Salmo David 

Felix

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

mandado/certidão acostado aos autos na Ref. 15, impulsiono estes autos 

por certidão com a finalidade de intimar a parte exequente, por meio de 

seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15152 Nr: 689-72.2006.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandaia Calcario Agricola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Marcos Bortolás, Maria de Lurdes Kuhn 

Bortolas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSIS ALVES - 

OAB:32708, Eduardo Assis Alves - OAB:32708/GO, Luís Gustavo 

Vorique Câmara - OAB:32.704/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Certifico que conforme solicitação feita nos Autos e guia de taxa 

recolhida corretamente, elaborei a Certidão p/ fins do art. 828 do CPC, 

estando a mesma disponível para retirada nesta central de Distribuição.

 Matheus P. Oliveira - Distribuidor / Contador.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37968 Nr: 902-29.2016.811.0092

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDA, JPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Certifico e dou fé, que em cumprimento à Determinação constante às ref. 

83 e designação de ref. 87, serve a presente para fins de intimação do 

advogado da parte autora, para comparecimento na audiência de 

conciliação designada para o dia 05 de novembro de 201, às 15h30min 

(horário MT), no Fórum local.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 807 Nr: 447-84.2004.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irani Pedro Briancini, IVO NELSON BRIANCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Fraga Filho - 

OAB:6818/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Saionara 

Mari - OAB:5225MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT, Jairo Pires Mafra - OAB:7906/MS

 Certifico que serve a presente para fins de intimar o terceiro interessado 

(Calisto Benno Adams, CPF 028.563.281-72), por meio de seu advogado 

Dr. Jairo Pires Mafra, OAB/MS 7.906, para, no prazo de 30 (trinta) dias, se 

manifestar no que entender de direito.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 61191 Nr: 9855-91.2009.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Francisco Rauber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702

 (...) .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 – 14/4/2015.Ademais, analisando detidamente os 

comprovantes, certidão – ref. 39 -, verifico que a extinção da punibilidade 

do acusado é medida que se impõe.Isso posto, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de MAURICIO FRANCISCO RAUBER, em virtude de ter 

ocorrido o cumprimento/adimplemento integral do firmado em medida 

despenalizadora de suspensão condicional do processo – Lei n. 9.099/95, 

art. 89 e § 5º.Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo isento do pagamento de emolumentos despesas e 

custas o Ministério Público, nos atos de ofício - Lei Estadual n. 7.603/2001, 

art. 3º, IV.Transitada em julgado, arquive com as baixas e anotações 

devidas, entre as quais as ressalvas de não importar reconhecimento de 

culpa, nem reincidência.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública/Advogado.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96850 Nr: 3988-39.2017.811.0038

 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: Salete Garbin

 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.Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual - CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 29 de novembro de 2018, às 16h00 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho
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 Cod. Proc.: 98762 Nr: 897-04.2018.811.0038

 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: Orlando Teixeira Borges

 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 examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual - CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 29 de novembro de 2018, às 13h30 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96549 Nr: 3872-33.2017.811.0038

 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: Antônia Cândida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual - CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 29 de novembro de 2018, às 14h00 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76735 Nr: 761-14.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurora Ribeiro Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual - CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 29 de novembro de 2018, às 14h30 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76560 Nr: 2248-46.2017.811.0038

 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: Amador de Jesus Alexandre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual - CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 29 de novembro de 2018, às 17h00 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 95703 Nr: 3508-61.2017.811.0038

 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: Joaquim Teófilo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 
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Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:MT - 

19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual - CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 29 de novembro de 2018, às 16h30 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 78664 Nr: 3276-49.2017.811.0038

 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: Waldir dos Reis Neiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:MT-12472, Fabiano Giampietro Morales - OAB:MT - 11.207-B, 

Liliane Assunção Beltramini - OAB:MT 21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual - CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 29 de novembro de 2018, às 15h00 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 102324 Nr: 2456-93.2018.811.0038

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Cristiane Souza Luiz, Silvana Souza Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Senhor Chico, Filho do Senhor Chico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando o princípio do ne bis in idem, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Condeno 

a(s) parte(s) no pagamento das taxas, despesas e custas processuais, 

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 -, 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 - Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, II.Cientifique 

o(a) representante do Ministério Público – CPP, art. 390 -, em havendo, 

intime o querelante ou o assistente – CPP, art. 391 -, fazendo a intimação 

da parte ré e a defesa técnica na forma do CPP, art. 392, I a VI e §§; 

CNGC, art. 1.420 e ss. e art. 1.692 e ss..Após o trânsito em julgado, 

atendido o necessário e observado se inexiste pendência nos autos a ser 

cumprida ou informada ao magistrado, ARQUIVE.Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 102883 Nr: 2727-05.2018.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFeIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gianotti Amador Moraes 

Gomes - OAB:18216/O, Ricardo Neves Costa - OAB:MT - 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68477 Nr: 1160-07.2016.811.0038

 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 Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diva Cristina Franci Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Guenda - OAB:OAB/SP 

101.856, Washington Faria Siqueira - OAB:MT18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte 

autora/requerente BANCO ITAUCARD 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 
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e arquive.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, assim como nessas hipóteses de desistência a Intimação da 

parte adversa.P. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 70609 Nr: 2351-87.2016.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Mendes de Oliveira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - OAB:SP 

84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte 

autora/requerente BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA, 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.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”, assim como nessas hipóteses de desistência a Intimação da 

parte adversa.P. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 102862 Nr: 2718-43.2018.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - OAB:MT 

5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte 

autora/requerente BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA, 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.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.Ademais, não foi 

determinada/realizada a restrição junto ao sistema RENAJUD.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.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”, assim como nessas 

hipóteses de desistência a Intimação da parte adversa.P. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 104032 Nr: 3247-62.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moyses Estevam de Lacerda, Anderson Lacerda 

Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pamela Lorraine Magalhães de Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Gomes Alvarenga - 

OAB:MT/ 16658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26264 Nr: 2307-78.2010.811.0038

 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 Luiza de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que informe o valor principal e juros que 

correspondem ao percentual de honorários advocatícios a serem 

destacados no Precatório. Ressalto que não é necessário atualizar o 

valor, uma vez que será atualizado no próprio TRF quando for realizado o 

pagamento, devendo o causídico utilizar os valores constantes na planilha 

por ele apresentada nos autos em epígrafe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72571 Nr: 144-81.2017.811.0038

 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: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Galdino Fontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃOPessoa(s) a ser(em) 

citadas(s): BRUNO GALDINO FONTES, Cpf: 05776096103, Rg: 2420035-2, 

Filiação: Maria Roseane Fontes Feitosa e Cicero Galdino do Nascimento, 

data de nascimento: 20/05/1994, solteiro(a), vendedor.FINALIDADE: 

EFETUAR A BUSCA E APREENSÃO DO BEM descrito no campo “descrição 

do bem”, depositando-o com o depositário abaixo indicado, e, na 

sequência, a CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, de conformidade com o 

despacho ao final transcrito e a petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste mandado, para, querendo, 

nos prazos indicados, requerer o PAGAMENTO DO DÉBITO e/ou 

CONTESTAR A AÇÃO.Descrição Bem(ns) a ser(em) apreendidos: 

Automóvel, marca TOYOTA, modelo HILUX CD4X4 SRV, ano/modelo 

2012/2012, cor BRANCA, Código de Renavam 00476642892, Chassi n.º 

8AJFY29G6C8507066 e placa OBE-8656Valor do débito para pagamento: 

62.930,28 (Sessenta e dois mil e novecentos e trinta reais e vinte e oito 

centavos). AGUARDANDO NA SECRETARIA PARA ACOMPANHAMENTO 

DA DILIGÊNCIA POR PARTE DA AUTORA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 23817 Nr: 2585-16.2009.811.0038
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Teodoro de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição dos RPVs/Precatórios, juntados nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52457 Nr: 2388-56.2012.811.0038

 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: Luiz Carlos Gonçalves

 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:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição dos RPVs/Precatórios, juntados nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53942 Nr: 1300-46.2013.811.0038

 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: Vicente Cabral Soares, Sebastiao Heleno Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição dos RPVs, juntados nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24544 Nr: 579-02.2010.811.0038

 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: Orlando Mastelari, Jose Mastelari, Helena Mastelari, Inez 

Mastelari de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:SP233292, José Anselmo da Costa Prado - 

OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição dos RPVs, juntados nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56353 Nr: 1071-52.2014.811.0038

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldo Chapini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelmínio Arruda Salomé 

Neto - OAB:MT/ 9.869

 INTIMAÇÃO das partes para manifestar-se acerca do cálculo de pena de 

ref. 49.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000272-50.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUCIMAR GOMES HARTHCOPF (REQUERENTE)

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. 1000272-50.2018.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA/CAUTELAR – NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes o(a) 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, como substituto(a) 

processual de LUCIMAR GOMES HARTHCOPF, em desfavor dos ESTADO 

DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, em que aquela 

parte, entre pedidos outros, requer in initio litis e inaudita altera parte seja 

determinado a realização de exame específico denominado 

ULTRASSIBIGRAFUA OBSTÉTRICA COM DOPLLER COLORIDO E 

PULSADO E ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA - MORFOLÓGICO, dando 

à causa o valor de R$. 5.000,00 (cinco mil reais). Narra que a paciente 

está no 8º mês de gestação, sendo que durante o pré-natal, o nascituro 

apresentou batimentos cardíacos abaixo do normal, razão pela qual foi 

receitado pelo médico a realização dos exames supracitados e por não ter 

condições de custeá-lo, solicitou a realização através da secretaria 

municipal de saúde, contudo sem êxito. Atendidas as recomendações da 

CNGC, fora precedido de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – 

Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - 

art. 1.317, parágrafo único – e da prévia intimação dos gestores da área 

de saúde – arts. 1.307, 1.317, caput, 1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através do critério 

econômico - ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as 

ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos locais em que estiver 

instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. Aparentemente preenchidos 

os requisitos legais, recebo a petição inicial com seus documentos – Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 -, sendo orientação 

da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações envolvendo assistência à saúde 

devem ser instruídas, “tanto quanto possível, com os documentos originais 

e, na impossibilidade, com fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; 

Autorização de Internação Hospitalar (AIH); relatórios médicos com 

descrição da doença, inclusive com o CID (Código Internacional de 

Doença), contendo prescrição de medicamentos, com denominação 

genérica ou princípio ativo, produtos, órteses, próteses e insumos em 

geral, como posologia exata e o tempo estimado para o tratamento, 

segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 2.981/09 e GM/MS nº 

2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da Saúde e a Resolução 

CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 'COMISSÃO 

INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de Saúde de Mato 

Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 do FONAJE, com 

redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” e a 

legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública tem regra 

própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação” - 

Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, 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 -, 

aplicando-se o disposto na legislação processual – CPC, art. 275 e 

ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à 

concessão da medida almejada são o pedido/requerimento, a prova 

inequívoca dos fatos/probabilidade do direito, que resultam da 
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verossimilhança do alegado, e o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Não obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – 

NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca 

- valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais 

grave. O direito à saúde está inserido entre os direitos e garantias 

fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A natureza do 

direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao Município 

providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a 

saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

parte autora afirma ter um NÓDULO SÓLIDO EM TIREOIDE, contudo o 

processo foi enviado ao NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, cuja conclusão foi de que não há 

dados clínicos para emitir um parecer conclusivo e que os exames 

solicitados são de competência do gestor municipal, caso haja 

necessidade. Isso posto, ausentes os requisitos legais ou a necessidade 

de evitar dano de difícil ou de incerta reparação, INDEFIRO o pedido de 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR e, DETERMINO que cite a 

parte adversa para apresentar defesa no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, fornecendo a documentação de que disponha para o esclarecimento 

da causa - Lei n. 12.153/2009, art. 9º –, indicando se a medida é 

abrangida por política pública existente, quando poderá ser inscrito o(a) 

beneficiário(a) no respectivo programa, informe se há disponibilidade por 

instituição pública ou privada vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) 

e indique o preço máximo de venda ao governo – PMVG, estabelecido pelo 

CMED, evitando manifestação genérica. Esclareço que o indeferimento do 

pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR não impede que 

as requeridas forneçam espontaneamente, o que resultaria na extinção do 

processo. Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o 

Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, que permite que 

seja dispensada a realização de audiência preliminar no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar a defesa e diante do fato de que a Procuradoria não 

manda profissional para eventuais audiências agendadas na Comarca. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o 

necessário, com URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 18 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz 

de Direito
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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. 1000190-19.2018.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, JOAQUIM LORENZO FIGUEIREDO DA SILVA 

SANTANA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

ARAPUTANGA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA/CAUTELAR – NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes o(a) 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, como substituto(a) 

processual de JOAQUIM LORENZO FIGUEIRO DA SILVA SANTANA, em 

desfavor dos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

ARAPUTANGA-MT, em que aquela parte, entre pedidos outros, requer in 

initio litis e inaudita altera parte seja determinado a realização de exames 

mensais específicos denominados HEMOGRAMA COMPLETO (URGENTE), 

CONTAGEM DE RETICULÓCITOS, URÉIA/CREATININA, TGO / TGP / 

BILIRRUBINAS / GAMA-GT / FOSFATASE ALCALINA, DHL, FERRITINA 

SÉRICA, ÁCIDO ÚRICO, ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA C/ A2 FETAL 

e PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES, dando à causa o valor de 

R$. 5.000,00 (cinco mil reais). Narra que o paciente foi diagnosticada com 

DOENÇA FALCIFORME (ANEMIA HEMOLÍTICA CRÔNICA), no qual foi 

receitado pelo médico a realização dos exames supracitados e por não ter 

condições de custeá-lo, solicitou a realização através da secretaria 

municipal de saúde, contudo sem êxito. Atendidas as recomendações da 

CNGC, fora precedido de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – 

Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - 

art. 1.317, parágrafo único – e da prévia intimação dos gestores da área 

de saúde – arts. 1.307, 1.317, caput, 1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através do critério 

econômico - ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as 

ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos locais em que estiver 

instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. Aparentemente preenchidos 

os requisitos legais, recebo a petição inicial com seus documentos – Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 -, sendo orientação 

da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações envolvendo assistência à saúde 

devem ser instruídas, “tanto quanto possível, com os documentos originais 

e, na impossibilidade, com fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; 

Autorização de Internação Hospitalar (AIH); relatórios médicos com 

descrição da doença, inclusive com o CID (Código Internacional de 

Doença), contendo prescrição de medicamentos, com denominação 

genérica ou princípio ativo, produtos, órteses, próteses e insumos em 

geral, como posologia exata e o tempo estimado para o tratamento, 

segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 2.981/09 e GM/MS nº 

2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da Saúde e a Resolução 

CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 'COMISSÃO 

INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de Saúde de Mato 

Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 do FONAJE, com 

redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” e a 

legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública tem regra 

própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação” - 

Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, 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 -, 

aplicando-se o disposto na legislação processual – CPC, art. 275 e 

ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à 

concessão da medida almejada são o pedido/requerimento, a prova 

inequívoca dos fatos/probabilidade do direito, que resultam da 

verossimilhança do alegado, e o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Não obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – 

NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca 

- valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais 

grave. O direito à saúde está inserido entre os direitos e garantias 

fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A natureza do 

direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao Município 

providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a 

saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 
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parte autora afirma ter DOENÇA FALCIFORME (ANEMIA HEMOLÍTICA 

CRÔNICA), contudo o processo foi enviado ao NAT – Núcleo de Apoio 

Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, cuja conclusão foi 

de que não consta documentos/receitas médicas prescrevendo os 

exames pleiteados, o que impede emitir um parecer. Isso posto, ausentes 

os requisitos legais ou a necessidade de evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação, INDEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA LIMINAR e, DETERMINO que cite a parte adversa para 

apresentar defesa no prazo máximo de 30 (trinta) dias, fornecendo a 

documentação de que disponha para o esclarecimento da causa - Lei n. 

12.153/2009, art. 9º –, indicando se a medida é abrangida por política 

pública existente, quando poderá ser inscrito o(a) beneficiário(a) no 

respectivo programa, informe se há disponibilidade por instituição pública 

ou privada vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e indique o preço 

máximo de venda ao governo – PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando 

manifestação genérica. Deixo de designar audiência de conciliação, tendo 

em vista o Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, que 

permite que seja dispensada a realização de audiência preliminar no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar a defesa e diante do fato de que a 

Procuradoria não manda profissional para eventuais audiências 

agendadas na Comarca. As intimações no Juizado Especial serão feitas 

na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário, com URGÊNCIA. 

Intime. Às providências. Araputanga-MT, 18 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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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. 1000190-19.2018.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, JOAQUIM LORENZO FIGUEIREDO DA SILVA 

SANTANA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

ARAPUTANGA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA/CAUTELAR – NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes o(a) 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, como substituto(a) 

processual de JOAQUIM LORENZO FIGUEIRO DA SILVA SANTANA, em 

desfavor dos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

ARAPUTANGA-MT, em que aquela parte, entre pedidos outros, requer in 

initio litis e inaudita altera parte seja determinado a realização de exames 

mensais específicos denominados HEMOGRAMA COMPLETO (URGENTE), 

CONTAGEM DE RETICULÓCITOS, URÉIA/CREATININA, TGO / TGP / 

BILIRRUBINAS / GAMA-GT / FOSFATASE ALCALINA, DHL, FERRITINA 

SÉRICA, ÁCIDO ÚRICO, ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA C/ A2 FETAL 

e PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES, dando à causa o valor de 

R$. 5.000,00 (cinco mil reais). Narra que o paciente foi diagnosticada com 

DOENÇA FALCIFORME (ANEMIA HEMOLÍTICA CRÔNICA), no qual foi 

receitado pelo médico a realização dos exames supracitados e por não ter 

condições de custeá-lo, solicitou a realização através da secretaria 

municipal de saúde, contudo sem êxito. Atendidas as recomendações da 

CNGC, fora precedido de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – 

Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - 

art. 1.317, parágrafo único – e da prévia intimação dos gestores da área 

de saúde – arts. 1.307, 1.317, caput, 1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através do critério 

econômico - ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as 

ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos locais em que estiver 

instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. Aparentemente preenchidos 

os requisitos legais, recebo a petição inicial com seus documentos – Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 -, sendo orientação 

da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações envolvendo assistência à saúde 

devem ser instruídas, “tanto quanto possível, com os documentos originais 

e, na impossibilidade, com fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; 

Autorização de Internação Hospitalar (AIH); relatórios médicos com 

descrição da doença, inclusive com o CID (Código Internacional de 

Doença), contendo prescrição de medicamentos, com denominação 

genérica ou princípio ativo, produtos, órteses, próteses e insumos em 

geral, como posologia exata e o tempo estimado para o tratamento, 

segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 2.981/09 e GM/MS nº 

2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da Saúde e a Resolução 

CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 'COMISSÃO 

INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de Saúde de Mato 

Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 do FONAJE, com 

redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” e a 

legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública tem regra 

própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação” - 

Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, 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 -, 

aplicando-se o disposto na legislação processual – CPC, art. 275 e 

ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à 

concessão da medida almejada são o pedido/requerimento, a prova 

inequívoca dos fatos/probabilidade do direito, que resultam da 

verossimilhança do alegado, e o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Não obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – 

NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca 

- valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais 

grave. O direito à saúde está inserido entre os direitos e garantias 

fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A natureza do 

direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao Município 

providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a 

saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

parte autora afirma ter DOENÇA FALCIFORME (ANEMIA HEMOLÍTICA 

CRÔNICA), contudo o processo foi enviado ao NAT – Núcleo de Apoio 

Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, cuja conclusão foi 

de que não consta documentos/receitas médicas prescrevendo os 

exames pleiteados, o que impede emitir um parecer. Isso posto, ausentes 

os requisitos legais ou a necessidade de evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação, INDEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA LIMINAR e, DETERMINO que cite a parte adversa para 

apresentar defesa no prazo máximo de 30 (trinta) dias, fornecendo a 

documentação de que disponha para o esclarecimento da causa - Lei n. 

12.153/2009, art. 9º –, indicando se a medida é abrangida por política 

pública existente, quando poderá ser inscrito o(a) beneficiário(a) no 

respectivo programa, informe se há disponibilidade por instituição pública 

ou privada vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e indique o preço 

máximo de venda ao governo – PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando 

manifestação genérica. Deixo de designar audiência de conciliação, tendo 

em vista o Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, que 
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permite que seja dispensada a realização de audiência preliminar no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar a defesa e diante do fato de que a 

Procuradoria não manda profissional para eventuais audiências 

agendadas na Comarca. As intimações no Juizado Especial serão feitas 

na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário, com URGÊNCIA. 

Intime. Às providências. Araputanga-MT, 18 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 72237 Nr: 3675-80.2018.811.0026

 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: Alex Romero Atsuta, José Carlos França

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUR-CARLOS SANTOS FRANÇA - 

OAB:22850/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação homologatória ajuizada pelas partes ALEX ROMERO 

ATSUTA e JOSÉ CARLOS FRANÇA, dispondo os seus interesses acerca 

de débito proveniente da alienação de motor de bomba d’água.

 Com a inicial (fls. 01/03), vieram os documentos às fls. 04/17 onde se 

destaca o termo de acordo presente às fls. 04/07.

Vieram os autos conclusos. Fundamento e decido.

2. Compulsando os autos, constato que é caso de julgamento, com 

resolução do mérito da demanda, ante a existência de transação entre os 

contendedores, de sorte que não vejo óbice em julgar procedente a ação, 

para homologar o acordo formulado e, por consequência, extinguir o feito.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil de 2015, JULGO O MÉRITO da demanda para homologar o 

acordo extrajudicial de págs. 04/07, passando a fazer parte integrante 

desta sentença.

 Sem taxas nem custas eis que defiro os benefícios da justiça gratuita.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com 

baixa na distribuição.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT, bem como a 

intimação das partes, nos termos do item 5.3.6 e 5.3.7 da CNGC/MT.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59640 Nr: 2168-21.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacy Pereira Fernandes, RENNE JOAO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão negativa do r. Oficial de Justiça, intimo a parte 

exequente por meio dos seus patronos legalmente constituidos para, 

querendo, dizer e requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51920 Nr: 580-13.2016.811.0026

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Afonso Toffolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joabe Almeida dos Santos, José Roberto Froio, 

Washington Luiz de Souza Lopes, Antonio Pardim, Manoel Carlos Costa, 

Ronismar Gomes dos Santos, Alcedino Quirino Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irajá Rezende de Lacerda - 

OAB:11987, LEANDRO FACCHIN ROCHA - OAB:22166/O, SOCRATES 

GIL SILVEIRA MELO - OAB:5557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14878

 Considerando que o patrono da parte requerida não havia sido 

cadastrado junto ao sistema Apolo, impulsionam-se os presentes autos 

para intimar a parte requerida, através de seu Advogado constituído, via 

Dje, a fim de que esclareça, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se 

pretende a designação da audiência de instrução, especificando 

objetivamente as provas que pretendam produzir, sob pena de 

indeferimento da produção probatória e julgamento imediato da lide. No 

ensejo, remetemos os autos virtualmente à Defensoria Pública para igual 

fim.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21047 Nr: 1430-77.2010.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:Mat. 1553487/MT

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18454 Nr: 356-22.2009.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeferson Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Realengo Veículos, BV Financeira S/A - 

Crédito, Financiamento e Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeleto - OAB:7288-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Emerson Arruda - 

OAB:260.124, Francisco Braz da Silva - OAB:160.262-B, Marli Inacio 

Portinho da Silva - OAB:150.793-B, Reinaldo Josetti de Oliveira - 

OAB:11145/MT

 Ante o exposto julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos 

na inicial, e o faço com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, para declarar a rescisão do contrato pactuado entre 

as partes, bem como condenar as requeridas:a) ao pagamento em favor 

do autor, a título de danos materiais, do valor de R$ 3.286,50 (três mil, 

duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir da data do desembolso e acrescidos de 

juros legais, a partir da data da citação.b) ao pagamento em favor da 

autora, a título de danos morais, do valor de R$ 2.000,00 (dois 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) 

Considerando que cada litigante, foi, em parte, vencedor e vencido, 

determino que as custas sejam pagas pro rata entre os mesmos, devendo 
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cada um arcar com os honorários de seus causídicos, nos termos do que 

dispõe o artigo 86 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).Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser previamente certificado nos 

autos, e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte 

vencedora expressando o desejo de executá-la, os autos serão 

arquivados (CNGC, art. 1.006).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, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16522 Nr: 1706-79.2008.811.0026

 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: Osvaldir da Silva Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Palmira Ferreira dos Santos, Osvaldo Santos 

Dumont, Ronaldo Santos Dumont

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Leite dos Santos - 

OAB:7532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu Advogado constituído, via Dje, para que especifique as provas que 

pretende produzir, justificando sua pertinência, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48737 Nr: 1177-16.2015.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ander Carlos Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 Vistos.

I – RELATÓRIO. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu 

denúncia em desfavor de ANDER CARLOS NOGUEIRA, vulgo “XAROPÃO”, 

qualificado nos autos, pela suposta prática das infrações penais de 

condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em 

razão da influência de álcool [art.306, CTB] e dano qualificado [art. 163, 

parágrafo único, III, do CP].

Consta da peça acusatória que, no dia 18/07/2015, por volta das 

19h50min, na Avenida Mato Grosso, s/n, Centro, em Nova Marilândia/MT, o 

denunciado, após consumo de bebida alcóolica, conduziu o veículo 

Saveiro Cross e perdeu o controle do automóvel, vindo a colidir com uma 

árvore, sendo a embriaguez atestada pelos policiais militares que 

presenciaram os fatos, atenderam a ocorrência e prestaram socorro.

Narra, ainda, que, na mesma data e horário supra, o denunciado foi preso 

e colocado no camburão da viatura policial e, por não estar satisfeito com 

a prisão, desferiu chutes na porta da viatura, causando danos na 

fechadura do automóvel, no para-choque traseiro, fiação e grade do 

camburão.

Denúncia recebida em 03/08/2015 (fl.46).

Citado (fls.63/64), o acusado apresentou resposta às fls.66/67.

No curso da instrução criminal, por ocasião da audiência de instrução, foi 

colhido o depoimento da testemunha Bruno Aparecido de Lima e decretada 

a revelia do acusado (fls.85/86 e 102).

O Ministério Público, em sede de memoriais finais, pugnou pela 

condenação do acusado, nos exatos termos da peça acusatória 

(fls.107/112).

Por sua vez, a defesa técnica pugnou pela absolvição do denunciado por 

ausência de lastro probatório mínimo (fls.116/117).

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO. Analisando o feito em questão, verifico que os 

requisitos que subordinam o direito de ação estão presentes, assim como 

os pressupostos processuais. Logo, não havendo questões preliminares 

a serem enfrentadas, passo à análise do mérito.

A materialidade dos delitos denunciados estão devidamente comprovadas 

pelo auto de prisão em Flagrante (fl.05), Boletim de Ocorrência (fl.06), 

Relatório de Constatação de Delito (fls.08/11) e declarações prestadas 

pelas testemunhas na fase inquisitorial e judicial.

A autoria, de igual modo, encontra-se perfeitamente delineada nos autos.

Na fase de inquérito, o SGT da policial militar Celso Pereira da Silva 

declarou que estavam estacionando a viatura policial na garagem do NPM, 

quando o denunciado passou com seu veículo em alta velocidade, vindo a 

perder o controle e batido no meio fio e em uma árvore, motivo pelo qual se 

deslocaram até o local dos fatos. Declarou que o denunciado saiu sozinho 

do veículo e apresentava sinais de embriaguez, pois exalava forte odor 

etílico, apresentava dificuldade na fala e cambaleava ao andar, sendo 

chamado para irem ao posto de saúde, o que foi negado. Segue afirmando 

que, após a tentativa infrutífera de levar o denunciado para cuidados 

médicos, foi dada voz de prisão e colocado dentro da viatura e, quando já 

estava dentro da viatura, desferiu chutes contra o veículo, provocando 

diversos danos na viatura (fls.12/13).

Em Juízo, o policial militar Bruno Aparecido de Lima corroborou o 

depoimento supra, narrando que o Destacamento da Polícia Militar de Nova 

Marilândia/MT está localizada logo no início da cidade, local em que estava 

no momento em que presenciaram o denunciado entrando na cidade, em 

alta velocidade, batendo em um meio fio e, posteriormente, em uma árvore, 

motivo pelo qual foram prestar socorro, mas o acusado se negou a passar 

por atendimento médico e não apresentava traumas, mas sinais de 

embriaguez como odor etílico, olhos avermelhados e cambaleava, sendo 

dada voz de prisão e, já dentro do camburão da viatura, local em que o 

mesmo desferiu diversos chutes, danificando a fechadura, de modo que 

foi necessário arrombar a viatura para abrir, não recordando sobre o 

para-choque.

Desta feita, demonstrada esta a autoria delitiva.

Nesse contexto, resta demonstrado que o réu conduziu veículo com 

capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool e 

causou dano a viatura da policia militar, aperfeiçoando-se as condutas 

tipificadas no art. 306, CTB e art. 163, parágrafo único, III, do CP.

Não vislumbro nos autos qualquer causa excludentes de ilicitude; não 

agindo o acusado em legítima defesa, estado de necessidade, estrito 

cumprimento do dever legal ou em exercício regular de um direito.

Igualmente, não vislumbro qualquer causa que afaste a culpabilidade, pois 

o denunciado era maior e capaz na data do fato, sendo imputável, o fato 

não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem 

não manifestamente ilegal de superior hierárquico.

Neste cenário, estando reunidos todos os elementos que compõe o crime, 

tendo por base seu conceito analítico, a condenação é medida que se 

impõe.

Inexistem causas agravantes ou atenuantes da pena.

Não incidem causas de aumento e nem de diminuição.

III – Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal contida na denúncia para o fim de CONDENAR ANDER CARLOS 

NOGUEIRA, vulgo “XAROPÃO”, qualificado nos autos, às penas do art. 

306 do CTB e art. 163, parágrafo único, III, do CP.

IV – Dosimetria. Passo, por conseguinte, à dosimetria da reprimenda penal, 

em obséquio ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, 

art. 5º, inc. XLVI) e ao critério trifásico estabelecido no artigo 68 do 

Estatuto Repressivo.

 DA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE 

PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL 

[ART.306, CTB]

O art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê pena de detenção de 06 

(seis) meses a 03 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter 

permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Circunstâncias Judiciais.

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 

59 do CP, temos: Culpabilidade: a reprovabilidade que recai sobre a sua 

conduta não ultrapassa a inerente ao tipo penal em questão; 

antecedentes, não são maculados ante a inexistência de condenação 

anterior. Conduta social e personalidade sem elementos para aferição; a 

última é o conjunto de atributos psicológicos que definem o caráter e a 

postura da pessoa e não vislumbro nos autos a presença de indicativos 

para se elaborar um juízo a respeito. O motivo restaram injustificados, não 
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havendo nada que se sopesar em posto que nada há nos autos que 

configure motivo além do que se extrai do tipo penal. As circunstâncias 

são as condições de tempo, modo e lugar de execução do crime, não 

havendo nos autos, nada que as façam pesar contra o acusado. As 

consequências também não ultrapassam as contidas no tipo. O 

comportamento da(s) vítimas em nada contribuiu para a prática delitiva.

 Dessa forma, considerando as modulares expostas, tenho como 

necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a 

pena-base de 06 (seis) meses de detenção e a 10 (dez) dias-multa, bem 

assim a suspensão da permissão de dirigir veículo automotor, pelo prazo 

de 02 (dois) meses (art. 293 do CTB).

Não incidem causas agravantes ou atenuantes da pena.

Inexistem causas de diminuição ou de aumento da pena, razão pela qual 

torno a pena definitiva em 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E A 10 (DEZ) 

DIAS-MULTA, BEM ASSIM A SUSPENSÃO DA PERMISSÃO DE DIRIGIR 

VEÍCULO AUTOMOTOR, PELO PRAZO DE 02 (DOIS) MESES (ART. 293 DO 

CTB).

DO DANO QUALIFICADO [ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CP]

O art. 163, parágrafo único, inc. III, do Código Penal prevê pena de 

reclusão, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa.

Circunstâncias Judiciais.

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 

59 do CP, temos: Culpabilidade: a reprovabilidade que recai sobre a sua 

conduta não ultrapassa a inerente ao tipo penal em questão; 

antecedentes, não são maculados ante a inexistência de condenação 

anterior. Conduta social e personalidade sem elementos para aferição; a 

última é o conjunto de atributos psicológicos que definem o caráter e a 

postura da pessoa e não vislumbro nos autos a presença de indicativos 

para se elaborar um juízo a respeito. Os motivos restaram injustificados, 

não havendo nada que se sopesar em posto que nada há nos autos que 

configure motivo além do que se extrai do tipo penal. As circunstâncias 

são as condições de tempo, modo e lugar de execução do crime, não 

havendo nos autos, nada que as façam pesar contra o acusado. As 

consequências também não ultrapassam as contidas no tipo. O 

comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática delitiva.

 Dessa forma, considerando as modulares expostas, tenho como 

necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a 

pena-base de 06 (seis) meses, bem assim a 10 (dez) dias-multa.

Não incidem causas agravantes ou atenuantes da pena.

Inexistem causas de diminuição ou de aumento da pena, razão pela qual 

torno a pena definitiva em 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) 

DIAS-MULTA.

DO CONCURSO MATERIAL

Em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada no art. 69, do Código 

Penal, procedo ao somatório das reprimendas penais, FICA O RÉU 

CONDENADO A PENA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO E 20 (VINTE) 

DIAS-MULTA, BEM ASSIM A SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO DE DIRIGIR 

VEÍCULO AUTOMOTOR, PELO PRAZO DE 02 (DOIS) MESES (ART. 293 DO 

CTB).

O regime de cumprimento de pena será o ABERTO, tendo em vista o 

disposto no art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal, devendo ser observada a 

detração penal, caso existente.

Fixo o valor do dia multa no seu mínimo legal, 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo, por não haver nos autos elementos que denotem a capacidade 

econômica do réu.

Presentes os requisitos dos artigos 44 e seguintes do Código Penal 

substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao denunciado por uma 

restritiva de direito (art. 44, §2º, do CP), a ser definida quando da 

execução da pena.

Deixo de decretar a prisão preventiva, porquanto não se encontram 

presentes os motivos autorizadores da segregação cautelar, em especial, 

a garantia da ordem pública e a necessidade de aplicação da lei penal, 

notadamente, se se considerar o quantitativo da reprimenda penal imposta 

ao réu.

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados às 

vitimas, com base no art. 387, inciso IV, do Código Processo Penal, pois 

não há nos autos pedido formal nesse sentido pelo ofendido. Nesse 

sentido:

“FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO 

EXPRESSO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Para que seja fixado 

na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, 

com base no art. 387, inciso IV, do Código Processo Penal, deve haver 

pedido formal nesse sentido pelo ofendido, além de ser oportunizada a 

defesa pelo réu, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e 

do contraditório. 2. Recurso conhecido e provido.”(TJ-RR - ACr: 

0000130011257, Relator: Des. LUPERCINO NOGUEIRA, Data de 

Publicação: DJe 04/02/2014).

Deixo de condenar o réu no pagamento das custas e das despesas 

processuais, porque, apesar da condenação, foi assistido pela Defensoria 

Pública.

Com o trânsito em julgado das condenações:

a) Expeça-se a guia de execução criminal definitiva;

b) Lancem-se o nome do réu no rol dos culpados;

c) Comuniquem-se os Institutos de Identificação Nacional e Estadual;

d) Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato de Grosso;

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

Não havendo recurso pelo Ministério Público, venham conclusos os autos 

para reconhecimento da prescrição do crime, com fundamento no artigo 

109, inciso VI, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49435 Nr: 1560-91.2015.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Juno Alves Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tobias Chaves da 

Silva - OAB:21822/O

 3. Ante o exposto, (i) REJEITO as preliminares aventadas pela defesa do 

acusado e não sendo o caso de rejeição liminar [CPP, art. 395] ou 

absolvição sumária [CPP, art. 397] e (ii) inexistindo qualquer das hipóteses 

que caracterizam a absolvição sumária [artigo 397 do CPP], MANTENHO o 

recebimento da denúncia e DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o 12 (DOZE) DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 15H30MIN.4. Cumpra a 

Secretaria Judicial as seguintes providências:a)INTIMEM-SE e/ou 

R E Q U I S I T E - S E  o ( s )  r é u ( s ) ,  a ( s )  v í t i m a ( s )  e  a ( s ) 

testemunha(s)/informante(s) arroladas na denúncia e na resposta à 

acusação.Em se tratando de vítima(s), testemunha(s)/informante(s) e 

réu(s) residentes fora desta Comarca, expeça-se carta precatória para 

oitiva e/ou interrogatório no juízo deprecado, instruindo-se a missiva com 

as peças necessárias listadas na CNGC, com prazo de cumprimento de 30 

(trinta) dias. Expedida a missiva, comunique-se a defesa para que, 

querendo, acompanhe junto ao juízo deprecado a realização do ato 

(Súmula 273, do STJ, verbis: “Intimada a defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.”).Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, 

INTIME-SE a parte interessada na inquirição para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, indique o endereço completo e atualizado ou a substitua, 

desde já, assentado que o silêncio será interpretado como desistência 

tácita, prosseguindo o feito em seus demais termos;b) CIÊNCIA ao 

Ministério Público;c)INTIME-SE, via DJE, a defesa técnica.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010269-76.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

SILVIO DE SOUZA QUINTINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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. 8010269-76.2015.8.11.0026 Valor da causa: 

$15,760.00 POLO ATIVO: Nome: SILVIO DE SOUZA QUINTINO Endereço: 

Rua da Vitoria, 157, Vila Rica, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 
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PASSIVO: Nome: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Endereço: Setor COMERCIAL SUL, QD 5, 2º ANDAR, EDIFÍCIO EMBRATEL, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70310-500 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, 18 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: 8010269-76.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

SILVIO DE SOUZA QUINTINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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. 8010269-76.2015.8.11.0026 Valor da causa: 

$15,760.00 POLO ATIVO: Nome: SILVIO DE SOUZA QUINTINO Endereço: 

Rua da Vitoria, 157, Vila Rica, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Endereço: Setor COMERCIAL SUL, QD 5, 2º ANDAR, EDIFÍCIO EMBRATEL, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70310-500 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, 18 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: 8010035-94.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUANA SOARES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LISIANE DE FATIMA ZORZO (ADVOGADO(A))

AGUAS DE ARENAPOLIS 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 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010035-94.2015.8.11.0026 Valor da causa: 

$8,000.00 POLO ATIVO: Nome: MARIA LUANA SOARES OLIVEIRA 

Endereço: Rua TRAVESSA PRINCEZA IZABEL, 332-S, VILA RICA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: AGUAS DE 

ARENAPOLIS LTDA - ME Endereço: Rua PRESIDENTE VARGAS, 887, 

CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]

->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, 18 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-96.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI MOREIRA GUEDES (REQUERENTE)

ARNALDO SILVA ARAUJO (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 

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. 1000099-96.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$18,740.00 POLO ATIVO: Nome: IVANI MOREIRA GUEDES Endereço: Rua 

Prefeito Alfredo de Araújo Granja, S/N, Jardim Canaan, ARENÁPOLIS - MT 

- CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Av. Prefeito Caio, 529, 

Proximo ao antigo nucleo da Policia Militar, centro, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, 

LIMINAR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificada, 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, 18 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: 1000099-96.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI MOREIRA GUEDES (REQUERENTE)

ARNALDO SILVA ARAUJO (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 

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. 1000099-96.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$18,740.00 POLO ATIVO: Nome: IVANI MOREIRA GUEDES Endereço: Rua 

Prefeito Alfredo de Araújo Granja, S/N, Jardim Canaan, ARENÁPOLIS - MT 

- CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Av. Prefeito Caio, 529, 

Proximo ao antigo nucleo da Policia Militar, centro, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, 

LIMINAR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 18 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: 8010062-77.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JOSE BAIA DA COSTA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DOS SANTOS MORAES (REQUERIDO)

MARCELLO ANDRADE SANTOS (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO DE SENTEÇA Oficial de Justiça: 

ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 8010062-77.2015.8.11.0026 Valor da 

causa: $3,069.18 POLO ATIVO: Nome: JOSE BAIA DA COSTA FILHO 

Endereço: Rua ANTUNES DE FRANÇA, S/N, SÃO MATEUS, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS 

MORAES Endereço:  Avenida PREFEITO CAIO,  268, 

SOBELOJA-ESCRITÓRIO MORAES, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 ESPÉCIE: [MULTA, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ESPÉCIES DE 

TÍTULOS DE CRÉDITO, DIREITO DO CONSUMIDOR, LIQUIDAÇÃO / 

CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 
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qualificada, 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, 18 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: 8010027-88.2013.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO DA SILVA DINIZ (REQUERENTE)

JONAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO RIBEIRO DA SILVA (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. 8010027-88.2013.8.11.0026 Valor da causa: 

$11,568.89 POLO ATIVO: Nome: EVERALDO DA SILVA DINIZ Endereço: 

Rua 54-A, 186, W, JARDIM MONTE LIBANO, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78300-000 POLO PASSIVO: Nome: JOSE ROBERTO RIBEIRO DA 

SILVA Endereço: Rua JOAO PONCE DE ARRUDA, 39, VILA NOVA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [LIQUIDAÇÃO / 

CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: NTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificada, 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, 18 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: 8010079-45.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (REQUERENTE)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEI MANOEL (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. 8010079-45.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$2,604.48 POLO ATIVO: Nome: E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME 

Endereço: Rua BARAO DE MELGACO, 4048, - ATÉ 789/790, CENTRO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-500 POLO PASSIVO: Nome: EDINEI MANOEL 

Endereço: Avenida AVENIDA SEBASTIÃO JACINTO, S/N, CENTRO, 

CENTRO, SANTO AFONSO - MT - CEP: 78425-000 ESPÉCIE: [LIQUIDAÇÃO 

/ CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca da 

certidão do Oficial de Justiça constante no ID 14679036.. ARENÁPOLIS, 18 

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: 8010124-83.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PRESTES PEREIRA (REQUERENTE)

ARNALDO SILVA ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(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 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 8010124-83.2016.8.11.0026 Valor da causa: $17,600.00 

ESPÉCIE: [RESPONSABILIDADE CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR, 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RESPONSABILIDADE DO 

FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA PRESTES 

PEREIRA Endereço: Avenida DOMINGOS BRIANTE, LOTE 13, QUADRA 08, 

JARDIM CANAAN, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Endereço: Rua MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184, BANDEIRANTES, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 Senhor(a) MARIA PRESTES PEREIRA A 

presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos 

termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ARENÁPOLIS, 18 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010072-87.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY FINOTTI (EXEQUENTE)

ELIAS BERNARDO SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELVANE COELHO DA ROCHA (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. 8010072-87.2016.8.11.0026 Valor da causa: 

$7,000.00 POLO ATIVO: Nome: ROSEMARY FINOTTI Endereço: Rua Rua 

Gonçalves Ledo, 410, GUARANTÃ DO NORTE - MT - CEP: 78520-000 

POLO PASSIVO: Nome: ADELVANE COELHO DA ROCHA Endereço: Rua 

PEDRO ALVARES CABRAL, 200, SANTO AFONSO - MT - CEP: 78425-000 

ESPÉCIE: [LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) FINALIDADE: IMPULSIONO os autos a fim intimar a 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualize o valor devido à 

execução. ARENÁPOLIS, 18 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: 8010052-96.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES (ADVOGADO(A))

ADEMAR SOAVE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (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. 8010052-96.2016.8.11.0026 Valor da causa: 

$30,000.00 POLO ATIVO: Nome: ADEMAR SOAVE Endereço: Avenida 

MATO GROSSO, 19, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 POLO 

PASSIVO: Nome: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Endereço: Rua Av. Miguel Sutil, 7707, Duque de Caxias, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificada, 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, 18 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 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-96.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES (ADVOGADO(A))

ADEMAR SOAVE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (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. 8010052-96.2016.8.11.0026 Valor da causa: 

$30,000.00 POLO ATIVO: Nome: ADEMAR SOAVE Endereço: Avenida 

MATO GROSSO, 19, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 POLO 

PASSIVO: Nome: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Endereço: Rua Av. Miguel Sutil, 7707, Duque de Caxias, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 18 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: 1000124-75.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AIDE ELZA NEPONOCENO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (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. 1000124-75.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,213.29 POLO ATIVO: Nome: AIDE ELZA NEPONOCENO DE OLIVEIRA 

Endereço: RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 538, VILA NOVA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 18 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: 1000124-75.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AIDE ELZA NEPONOCENO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (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. 1000124-75.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,213.29 POLO ATIVO: Nome: AIDE ELZA NEPONOCENO DE OLIVEIRA 

Endereço: RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 538, VILA NOVA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 
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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, 18 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: 1000048-51.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JEFERSON DE MACIEL SANTOS (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. 1000048-51.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,000.00 POLO ATIVO: Nome: JEFERSON DE MACIEL SANTOS Endereço: 

RUA Otavio Pereira, sn, Indefinido, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1.300, 

Avenida Getúlio Vargas- Centro, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 18 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: 1000048-51.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JEFERSON DE MACIEL SANTOS (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. 1000048-51.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,000.00 POLO ATIVO: Nome: JEFERSON DE MACIEL SANTOS Endereço: 

RUA Otavio Pereira, sn, Indefinido, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1.300, 

Avenida Getúlio Vargas- Centro, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 18 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: 1000047-66.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAVID DOS REIS BRITO (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

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 MARINA CARLOS FRANCA PROCESSO n. 

1000047-66.2018.8.11.0026 Valor da causa: $5,000.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: FRANCISCO DAVID DOS REIS BRITO Endereço: Rua dos 

Garimpeiros, sn, Indefinido, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1.300, 

Avenida Getúlio Vargas- Centro, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos 

legais e custas processuais, se houver, sob pena de penhora, 

ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários 

advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, 

conforme despacho, petição e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado (art. 523 

de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ 4.226,42 

(quatro mil, duzentos e cinte e seis reais e quarenta e dois centavos). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação 

ao cumprimento de sentença começará a fluir após o decurso do prazo 

para o pagamento do débito, independentemente de penhora ou nova 

intimação (Art. 525, do CPC). ARENÁPOLIS, 18 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: 1000063-20.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000063-20.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$6,000.00 POLO ATIVO: Nome: LUCIANA GOMES DE ARRUDA Endereço: 

Rua Petrônio Portela, SN, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, nxx, (LOT CENTRO), 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 ESPÉCIE: 

[DIREITO DE IMAGEM, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 18 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: 1000063-20.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000063-20.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$6,000.00 POLO ATIVO: Nome: LUCIANA GOMES DE ARRUDA Endereço: 

Rua Petrônio Portela, SN, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, nxx, (LOT CENTRO), 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 ESPÉCIE: 

[DIREITO DE IMAGEM, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 
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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, 18 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: 1000075-68.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

SULANY BEZERRA SAMPAIO (REQUERENTE)

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS 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. 1000075-68.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$15,000.00 POLO ATIVO: Nome: SULANY BEZERRA SAMPAIO Endereço: 

GONÇALVES LEDO, S/N, SAO MATEUS, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 

Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, BROOKLIN PAULISTA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04578-000 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificadas, para requerer o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias. ARENÁPOLIS, 18 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: 1000262-42.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000262-42.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,000.00 POLO ATIVO: Nome: CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA Endereço: 

Rua Padre João Bosco, sN, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, nxx, (LOT CENTRO), 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificadas, 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, 18 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: 1000262-42.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000262-42.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,000.00 POLO ATIVO: Nome: CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA Endereço: 

Rua Padre João Bosco, sN, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, nxx, (LOT CENTRO), 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 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, 18 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: 1000055-43.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FELINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000055-43.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$37,480.00 POLO ATIVO: Nome: MARIA FELINA DE OLIVEIRA Endereço: 

RUA ANTONIO ALVES TEIXEIRA, 193, QUADRA 21, CENTRO, DENISE - MT 

- CEP: 78380-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 18 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: 1000055-43.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FELINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000055-43.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$37,480.00 POLO ATIVO: Nome: MARIA FELINA DE OLIVEIRA Endereço: 

RUA ANTONIO ALVES TEIXEIRA, 193, QUADRA 21, CENTRO, DENISE - MT 

- CEP: 78380-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 18 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010153-70.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

LUCILENE GONCALVES BRACELAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010153-70.2015.8.11.0026 Valor da causa: $0.00 

POLO ATIVO: Nome: LUCILENE GONCALVES BRACELAR Endereço: Rua 

JOSE PADRE EUSTAQUIO, 1355, BELA VISTA, 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 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, 18 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: 8010153-70.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

LUCILENE GONCALVES BRACELAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010153-70.2015.8.11.0026 Valor da causa: $0.00 

POLO ATIVO: Nome: LUCILENE GONCALVES BRACELAR Endereço: Rua 

JOSE PADRE EUSTAQUIO, 1355, BELA VISTA, 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 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, 18 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: 8010096-18.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA UCHOA (ADVOGADO(A))

HELTON GEORGE RAMOS (ADVOGADO(A))

SERGIO PEREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010096-18.2016.8.11.0026 Valor da causa: 

$20,000.00 POLO ATIVO: Nome: SERGIO PEREIRA BARBOSA Endereço: 

Rua ZOROASTRO PINHEIRO, 219, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ITAU UNIBANCO S/A Endereço: 
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Avenida PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1371, - LADO PAR, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-415 ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do 

cálculo apresentado pelo Contador Judicial. ARENÁPOLIS, 18 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: 8010096-18.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA UCHOA (ADVOGADO(A))

HELTON GEORGE RAMOS (ADVOGADO(A))

SERGIO PEREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010096-18.2016.8.11.0026 Valor da causa: 

$20,000.00 POLO ATIVO: Nome: SERGIO PEREIRA BARBOSA Endereço: 

Rua ZOROASTRO PINHEIRO, 219, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ITAU UNIBANCO S/A Endereço: 

Avenida PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1371, - LADO PAR, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-415 ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

acima qualificada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do 

cálculo apresentado pelo Contador Judicial. ARENÁPOLIS, 18 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: 1000103-02.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIENE GASPAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000103-02.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$11,327.66 POLO ATIVO: Nome: ELIENE GASPAR Endereço: rua 

presidente costa e silva, 0, bela vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: 

BANCO BRADESCO, 3445, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3445, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 ESPÉCIE: [ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 18 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: 1000149-88.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))
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SIMONE DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000149-88.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$37,480.00 POLO ATIVO: Nome: SIMONE DOS SANTOS PEREIRA 

Endereço: TERTULIANI GOMES DE ALMEIDA, 281, E, SAO MATHEUS, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, 

CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 18 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: 1000149-88.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SIMONE DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000149-88.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$37,480.00 POLO ATIVO: Nome: SIMONE DOS SANTOS PEREIRA 

Endereço: TERTULIANI GOMES DE ALMEIDA, 281, E, SAO MATHEUS, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, 

CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 18 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: 1000143-81.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO MARCOS DA SILVA MELO (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000143-81.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$8,600.00 POLO ATIVO: Nome: ADAO MARCOS DA SILVA MELO 

Endereço: Rua Maria Copertino do Nascimento, 461, bela vista, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, 

nxx, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-400 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 18 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 
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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: 1000143-81.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO MARCOS DA SILVA MELO (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000143-81.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$8,600.00 POLO ATIVO: Nome: ADAO MARCOS DA SILVA MELO 

Endereço: Rua Maria Copertino do Nascimento, 461, bela vista, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, 

nxx, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-400 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 18 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: 8010233-34.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINA MARIA DE MATOS ARAUJO (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. 8010233-34.2015.8.11.0026 Valor da causa: $0.00 

POLO ATIVO: Nome: ROSINA MARIA DE MATOS ARAUJO Endereço: Rua 

JOSÉ CAVALCANTE SOUZA, S/N, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: 

Avenida AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, S/N, - ATÉ 

1205/1206, BAÚ, CUIABÁ - MT - CEP: 78008-000 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, 18 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: 8010233-34.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINA MARIA DE MATOS ARAUJO (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. 8010233-34.2015.8.11.0026 Valor da causa: $0.00 
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POLO ATIVO: Nome: ROSINA MARIA DE MATOS ARAUJO Endereço: Rua 

JOSÉ CAVALCANTE SOUZA, S/N, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: 

Avenida AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, S/N, - ATÉ 

1205/1206, BAÚ, CUIABÁ - MT - CEP: 78008-000 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, 18 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: 1000095-25.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

LOURIVANIA BISPO PEREIRA (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 

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. 1000095-25.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,600.00 POLO ATIVO: Nome: LOURIVANIA BISPO PEREIRA Endereço: 

Rua São Sepé, s/nº, SN, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, 1.300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 18 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: 1000095-25.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

LOURIVANIA BISPO PEREIRA (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 

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. 1000095-25.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,600.00 POLO ATIVO: Nome: LOURIVANIA BISPO PEREIRA Endereço: 

Rua São Sepé, s/nº, SN, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, 1.300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 18 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 
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“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-53.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

REGINA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000119-53.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,071.98 POLO ATIVO: Nome: REGINA RODRIGUES DOS SANTOS 

Endereço: rua eugenio de sousa, sn, sao mateus, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE , acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 18 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: 1000119-53.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

REGINA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000119-53.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,071.98 POLO ATIVO: Nome: REGINA RODRIGUES DOS SANTOS 

Endereço: rua eugenio de sousa, sn, sao mateus, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 18 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: 1000137-74.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

NILZA DO CARMO DE PAULA (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 

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. 1000137-74.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$7,600.00 POLO ATIVO: Nome: NILZA DO CARMO DE PAULA Endereço: 

Rodovia Roberto Campos, s/nº, SN, RETA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 
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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, 18 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: 1000137-74.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

NILZA DO CARMO DE PAULA (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 

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. 1000137-74.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$7,600.00 POLO ATIVO: Nome: NILZA DO CARMO DE PAULA Endereço: 

Rodovia Roberto Campos, s/nº, SN, RETA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 18 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: 1000045-96.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO FIGUEIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000045-96.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$7,600.00 POLO ATIVO: Nome: VALDIVINO FIGUEIRA MAGALHAES 

Endereço: Rua São Judas Tadeu, S/N, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, 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, 18 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: 1000045-96.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO FIGUEIRA MAGALHAES (REQUERENTE)
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SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000045-96.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$7,600.00 POLO ATIVO: Nome: VALDIVINO FIGUEIRA MAGALHAES 

Endereço: Rua São Judas Tadeu, S/N, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 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, 18 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: 1000122-08.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE SEBASTIAO DE MORAIS (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000122-08.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,000.00 POLO ATIVO: Nome: JORGE SEBASTIAO DE MORAIS 

Endereço: Oscar Josetti de Barros, SN, VILA RICA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, 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, 18 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: 1000122-08.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE SEBASTIAO DE MORAIS (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000122-08.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,000.00 POLO ATIVO: Nome: JORGE SEBASTIAO DE MORAIS 

Endereço: Oscar Josetti de Barros, SN, VILA RICA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 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, 18 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 
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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: 1000054-58.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

VALDINEI DE SA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000054-58.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$7,600.00 POLO ATIVO: Nome: VALDINEI DE SA SILVA Endereço: 

1217,cohab, s/n, sao matheus, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, 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, 18 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: 1000054-58.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

VALDINEI DE SA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000054-58.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$7,600.00 POLO ATIVO: Nome: VALDINEI DE SA SILVA Endereço: 

1217,cohab, s/n, sao matheus, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE 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, 18 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: 8010145-93.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

JEFERSON FERNANDES GONCALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTOES 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 - 
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CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010145-93.2015.8.11.0026 Valor da causa: $0.00 

POLO ATIVO: Nome: JEFERSON FERNANDES GONCALVES VIEIRA 

Endereço: Rua NOSSA SENHORA APARECIDA, 259, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTOES 

S/A Endereço: Núcleo CIDADE DE DEUS, S/N, PREDIO NOVISSIMO, 4º 

ANDAR, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificada, para ciência do alvará expedido referente ao valor 

vinculado aos autos. ARENÁPOLIS, 18 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: 1000279-15.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

CRISTIANO FERNANDES DA SILVA (EXEQUENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (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 MARINA CARLOS FRANCA PROCESSO n. 

1000279-15.2017.8.11.0026 Valor da causa: $10,328.05 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: CRISTIANO 

FERNANDES DA SILVA Endereço: RUA PADRE EUSTAQUIO, S/N, BELA 

VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: RUA BARÃO DE 

MELGAÇO, - DE 3271/3272 AO FIM, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-300 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos 

legais e custas processuais, se houver, sob pena de penhora, 

ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários 

advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, 

conforme despacho, petição e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado (art. 523 

de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ 3.781,35 

(três mil, setencetos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação 

ao cumprimento de sentença começará a fluir após o decurso do prazo 

para o pagamento do débito, independentemente de penhora ou nova 

intimação (Art. 525, do CPC). ARENÁPOLIS, 18 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: 8010213-43.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA FERREIRA (REQUERENTE)

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD 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 MARINA CARLOS FRANCA PROCESSO n. 

8010213-43.2015.8.11.0026 Valor da causa: $31,520.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: MARIA HELENA FERREIRA Endereço: Rua 

Joaquim Nabuco, 206, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO ITAUCARD S/A Endereço: Rua Manoel dos 

Santos Coimbra, 258, An 5, Poção, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-040 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). 

VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ 694,10 (seiscentos e noventa 

e quatro reais e dez centavos). ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 

(quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará a 

fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). 

ARENÁPOLIS, 18 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 
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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: 1000180-11.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (EXEQUENTE)

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILEIDE NELZA GONCALVES FIGUEIREDO (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. 1000180-11.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$528.08 POLO ATIVO: Nome: E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP 

Endereço: AVENIDA PREFEITO CAIO, 324, LOJA, CENTRO, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: MARILEIDE NELZA 

GONCALVES FIGUEIREDO Endereço: Rua Castelo Branco, 12, Centro, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [NOTA PROMISSÓRIA]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DA PARTE REQUERENTE, acima qualificada, para comparecer a Secretaria 

do Juizado Especial para retirada da certidão premonitória, conforme 

determinado no item "g" da decisão proferida nos autos. ARENÁPOLIS, 18 

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: 1000083-11.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (EXEQUENTE)

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA (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. 1000083-11.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$1,162.44 POLO ATIVO: Nome: E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP 

Endereço: AVENIDA PREFEITO CAIO, 324, LOJA, CENTRO, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: CRISTIANE DA SILVA 

OLIVEIRA Endereço: AV.CASTELO BRANCO, 992, E, VILA NOVA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [NOTA PROMISSÓRIA]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para comparecer a 

Secretaria do Juizado Especial a fim de retirar a certidão premonitória, 

conforme determinado no item "G" da decisão proferida nos autos. 

ARENÁPOLIS, 18 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: 1000090-03.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (EXEQUENTE)

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLEN ARAUJO 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 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000090-03.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$1,877.63 POLO ATIVO: Nome: E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP 

Endereço: AVENIDA PREFEITO CAIO, 324, LOJA, CENTRO, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: KELLEN ARAUJO DA SILVA 

Endereço: RUA APARECIDO SOARES, 121, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [NOTA PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificada, para comparecer a Secretaria do Juizado 

Especial a fim de retirar a certidão premonitóri, conforme determinado no 

item G da decisão proferida nos autos. ARENÁPOLIS, 18 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14111 Nr: 2522-32.2006.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Escola Técnica Albert Sabin - Cursos 

Profissionalizantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o procurador do 

exequente para manifestar-se no que entender de direito, indicando bens 

passíveis a penhora com sua localização, bem como o endereço 

atualizado do executado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do feito pelo pagamento. Caso haja pedido de bloqueio de valores 

e constrição de veículos, e não havendo a indicação de bens passíveis a 

penhora, o processo será extinto pelo pagamento, visto que o valor da 

condenação já fora levantado.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 41552 Nr: 1748-34.2011.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBSON RADOV ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 Vistos etc.

Considerando o teor da certidão de fls.194, recebo o recurso de apelação 

interposto pelo acusado Klebson Radov Alves às fls.193, em seu duplo 

efeito (art. 597 CPP).

Intime-se a parte recorrente, por intermédio de sua advogada, para 

apresentar as razões recursais no prazo de 08 (oito) dias.

Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de 

contrarrazões, no prazo de 08 (oito) dias (art. 600 do CPP).

Oportunamente, remetam-se ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para apreciação e julgamento, com as nossas homenagens.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72016 Nr: 5435-09.2017.811.0088

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIMAD-INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO HENRIQUE SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE MACHADO SANT'ANA 

LOPES - OAB:6304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do Ofício retro (ref. 34), determino que seja realizada a 

avaliação do imóvel descrito na presente carta precatória por um dos 

Oficiais de Justiça deste Juízo.

Consigno, ainda, que as despesas da mencionada avaliação será arcada 

pela parte exequente, consoante informado pelo Juízo deprecante.

Realizada a avaliação, intime-se o leiloeiro nomeado, devendo este tomar 

as providências necessárias para a realização da hasta pública 

deprecada.

Comunique-se ao Juízo deprecante.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 41398 Nr: 54-93.2012.811.0088

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEMERSON PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DE OLIVEIRA SOUZA, JOÃO PAULO DE 

OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Vistos.

Ante o teor do acórdão de fls. 249, o qual manteve a sentença que julgou 

parcialmente procedente a ação, bem como o trânsito em julgado já 

certificado (fls.250), certifique-se a Secretaria sobre integral cumprimento 

da sentença de fls.173/184.

Intimem-se as partes da baixa do processo a este Juízo. Em nada sendo 

requerido em 05 (cinco) dias, arquive-se.

 Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 37011 Nr: 1754-12.2009.811.0088

 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: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE ARIPUANÃ/MT - SISPUMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO 

FOGLIATTO - OAB:5389MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA VALERIA FERREIRO - 

OAB:12074/O

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o feito foi extinto com fundamento no 

abandono da causa (fls. 201).

Contudo, consoante informado pela parte requerente e em análise ao 

processo, constato que essa efetivamente não foi intimada pessoalmente 

para dar prosseguimento ao feito.

 Ante o exposto, em sede de Juízo de RETRATAÇÃO, nos termos do art. 

485, § 7º, do Código de Processo Civil, REVOGO a sentença prolatada 

retro e determino o prosseguimento do processo.

No mais, intime-se o requerente, por seus advogados, para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se.
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Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73523 Nr: 540-68.2018.811.0088

 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): ALBERTO DA SILVA AGUETONI, LETICIA DE 

PAIVA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8194-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando o processo, verifico que a petição de acordo não está 

devidamente assinada pelo representante do exequente.

Assim, intime-se o exequente para que regularize a petição de ref.10, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73110 Nr: 270-44.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO LAÉRCIO DUARTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PAULO DE SOUZA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

RELATÓRIO

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposto por Antônio Laércio 

Duarte da Silva em face de Marcos Paulo de Souza Andrade.

O autor requereu a desistência da ação.

É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

Estabelece o art. 485, inc. VIII do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito quando, quando o juiz homologar a desistência da 

ação.

No caso não há impedimento para homologação da desistência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VIII do CPC JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

Custas remanescentes pelo exequente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se o exequente, por seu advogado. 

Dispenso a intimação do executado acerca da presente sentença, eis que 

sequer chegou a ser citado.

 Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79097 Nr: 4177-27.2018.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESON DUMMER BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de requerimento de Busca e Apreensão, com fulcro no artigo 3º, 

§12º, do Dec. Lei 911/69.

O autor apresentou cópia da petição inicial e da decisão que concedeu a 

ordem.

 Com a entrada em vigor da Lei 13.043/2014, que alterou o Decreto lei 

911/69 (busca e apreensão em alienação fiduciária), houve singela 

mudança no que diz respeito à apreensão do bem em comarca diversa 

daquela em que tramita a ação.

Atualmente, o autor da ação pode requerer diretamente ao juízo da 

comarca onde foi localizado o veículo a sua busca e apreensão e de 

forma mais ágil, fundamentando no artigo 3º do Decreto Lei nº. 911/69 em 

seu § 12:

§ 12. A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da 

comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, 

sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da 

ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial 

da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a 

busca e apreensão do veículo. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014).

Assim, recebo o requerimento e determino o cumprimento integral da 

decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de São José do Rio Claro - MT, 

no tocante ao bem descrito no requerimento inicial e situado nesta 

Comarca.

 Expeçam-se os mandados competentes.

Intimem-se. Demais diligências necessárias.

Comunique-se o Juízo da Comarca de São José do Rio Claro-MT acerca da 

presente decisão.

 Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79540 Nr: 4474-34.2018.811.0088

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO CARVALHO TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ JOSÉ FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o atendimento da determinação anterior (ref. 09), delibero pelo 

prosseguimento do feito.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a missiva ao Juízo de origem, com nossas homenagens 

e cautelas de estilo.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 66461 Nr: 1513-57.2017.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S.A. - PANAMERICANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEMERSON HAHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para que promova o pagamento das diligências 

dos oficiais de justiça, observando que serão duas diligências, haja vista 

que são necessários dois oficiais de justiça para cumprimento de 

mandado de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72016 Nr: 5435-09.2017.811.0088

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIMAD-INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO HENRIQUE SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE MACHADO SANT'ANA 

LOPES - OAB:6304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para que providencie o pagamento da diligência 

do oficial de justiça, para realização da avaliação solicitada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77253 Nr: 2939-70.2018.811.0088

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA DE JESUS BARBOSA CARVALHO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, faz-se neste ato, a intimação das 

partes a especificar as provas que eventualmente pretendam produzir em 

audiência, justificando concretamente a pertinência de cada uma, sob 

pena de indeferimento. Prazo: cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 27185 Nr: 1614-17.2005.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MARINO DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO SIMIÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES 

- OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, para que no prazo de 05(cinco) dias, requeira o que 

de direito, sob pena de extinção.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59901 Nr: 515-26.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIVAL DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE DEFESA, DR. ASTILHO DEMÉTRIO 

URBIETA, PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO DESPACHO DE REF. 158, 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38757 Nr: 1462-90.2010.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO M. G. N. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SUPERMERCADO M. G. N. LTDA, CNPJ: 

00979025000189. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/09/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

SUPERMERCADO M. G. N. LTDA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5865/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/08/2010

 - Valor Total: R$12.005,79 - Valor Atualizado: R$12.005,79 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido da exequente.Cite-se a 

empresa executada, pela via editalícia, com o prazo de 20 (vinte) dias, nos 

termos da determinação inicial.Cumpra-se.Diligências necessárias.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 18 de outubro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50366 Nr: 1084-66.2012.811.0088

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINO DIONISIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, COMPANHIA 

MUTUTAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118.948/RJ, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - OAB:5380, 

FABIANA CRESTANI PALMA - OAB:9808, FERNANDA FAVETTI 

CAMPOS - OAB:13.331

 Vistos.

De plano, homologo a desistência da oitiva da testemunha Adilson de 

Campos pela requerida Companhia Mutual de Seguros (fls. 308).

No mais, declaro encerrada a instrução e determino a intimação das partes 

para apresentação de alegações finais, no prazo e na forma da lei.

Intimem-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40835 Nr: 1229-59.2011.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGGIONI & CIA LTDA ME, HIGOR DANIEL 

GAUER, TIAGO LUIZ GAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 Vistos.Considerando que a parte exequente não aceitou os bens 

indicados à penhora (fls. 67/68), determino o levantamento da penhora 

realizada às fls. 43.No mais, entendo que a pretensão de penhora de 

valores depositados em conta corrente da parte executada se afigura 

plenamente cabível, conforme inteligência do artigo 835, I, do Código de 

Processo Civil.Com efeito, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora 

na ordem preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 

do art. 854 do CPC.Diante da realidade processual, viável o bloqueio e 

penhora de eventual numerário porventura existente em contas bancárias 

da parte devedora.Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos 

consta, DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro no 

montante da execução em tela, qual seja, R$ 93.452,57 (noventa e três mil 

quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos). 

Providencie a Serventia, via BacenJud, a indisponibilidade de ativos 

financeiros existentes em nome dos executados MAGGIONI E CIA LTDA 

–ME, HIGOR DANIEL GAUER e TIAGO LUIZ GAUER até o valor 

remanescente da dívida. Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, 

nas 24 (vinte e quatro horas) subsequentes, a liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas às 

partes, também a transferência para a conta judicial, dando-se ciência às 

partes do resultado. Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa 

de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou 

carta direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado 

nos autos, para eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se a parte exequente para que se 

manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias, sob 
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pena de extinção. Intimem-se. Demais diligências necessárias.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 4203 Nr: 2319-49.2004.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELÍSIO MASETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 Vistos.

De plano, homologo a desistência das partes da oitiva da testemunha 

Mariano Pereira dos Santos (fls. 262 e 266).

No mais, tendo em vista que a defesa insistiu na oitiva da testemunha 

Nilson Pires Moreira, bem como que apresentou o seu endereço atual (fls. 

266), determino a expedição de carta precatória para intimação da referida 

testemunha, devendo este comparecer na sessão de julgamento 

designada.

Ao mesmo tempo, certifique-se quanto à realização da intimação dos 

jurados suplentes, uma vez que houve a dispensa das juradas titulares 

Eliana Marques dos Santos e Suellen Maihara de Miranda (pelo Juízo). Em 

caso negativo, promova o IMEDIATO cumprimento.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 28955 Nr: 3720-49.2005.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO ALVES LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Vistos.

Certifique-se quanto à realização da intimação dos jurados suplentes, uma 

vez que houve a dispensa das juradas titulares Eliana Marques dos 

Santos (fls. 432) e Suellen Maihara de Miranda (pelo Juízo). Em caso 

negativo, promova o IMEDIATO cumprimento.

Ao mesmo tempo, diligencie a Serventia ao necessário para a realização 

da Sessão de Julgamento designada.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52054 Nr: 792-47.2013.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10298

 Vistos.

Certifique quanto à realização da intimação dos jurados suplentes, uma 

vez que houve a dispensa das juradas titulares Eliana Marques dos 

Santos (fls. 183) e Suellen Maihara de Miranda (pelo Juízo). Em caso 

negativo, promova o IMEDIATO cumprimento.

Ao mesmo tempo, diligencie a serventia ao necessário para a realização 

da Sessão de Julgamento designada.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40728 Nr: 1128-22.2011.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SOMBRA PERRUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que as testemunhas Amarildo Ribeiro de 

Oliveira e Azelino Caetano de Souza não foram localizadas para serem 

intimadas quando da designação da Sessão de Julgamento anterior (fls. 

558).

Diante disso, visando evitar futura alegação de nulidade, determino a 

intimação da acusação e defesa para que se manifestem quanto a 

eventual insistência na oitiva destes, no prazo de 05 (cinco) dias 

sucessivos, uma vez que o presente processo encontra-se com Sessão 

de Julgamento designada, sob pena de anuência tácita.

Em caso de insistência, deverão apresentar o endereço atualizado das 

mencionadas testemunhas.

Ao mesmo tempo, certifique-se quanto à realização da intimação dos 

jurados suplentes, uma vez que houve a dispensa das juradas titulares 

Eliana Marques dos Santos (fls. 585) e Suellen Maihara de Miranda (pelo 

Juízo). Em caso negativo, promova o IMEDIATO cumprimento.

Diligencie a serventia ao necessário para a realização da Sessão de 

Julgamento designada.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 32347 Nr: 885-20.2007.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A BONITATT BOUTIQUE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGIA PINTO DIAS LEITE - 

OAB:10298

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual em 

desfavor de A Bonitatt Boutique LTDA.

Citada (fls. 28-v), a executada apresentou Exceção de Pré-Executividade 

aduzindo a incidência da prescrição (fls. 30/32).

A exequente manifestou-se de forma contrária e pugnou pelo 

prosseguimento do feito (fls. 40/41).

É o relatório. Decido.

É sabido que o prazo prescricional tem seu lapso interrompido com o 

despacho inicial, não sendo a exequente prejudicada pela simples demora 

da ação quando esta não lhe for atribuível (Súmula 106 do STJ).

 Assim, embora a parte executada alegue que decorreram mais de 05 

(cinco) anos, sem que fosse efetivada a penhora de bens ou recebido o 

débito, estando o feito prescrito, constato que as razões na demora do ato 

não se deram em decorrência da inércia da exequente.

De mais a mais, a exequente sempre compareceu ao feito, quando 

invocada. Assim, não há que se falar em prescrição.

Ante o exposto, verifico a não ocorrência da prescrição, motivo pelo qual 

rejeito a exceção em tela e determino o prosseguimento do feito.

Intime-se a executada para pagamento, no prazo da lei.

DETERMINO, ainda, o desentranhamento da petição de fls. 33/35, com 

posterior entrega a causídica subscritora, eis que em duplicidade.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-76.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO (ADVOGADO(A))

FERNANDA GORGONHO MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIPUANA MAGAZINE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME 

(REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000021-76.2018.8.11.0088. REQUERENTE: FERNANDA GORGONHO 

MARTINS REQUERIDO: ARIPUANA MAGAZINE COMERCIO DE VESTUARIO 

LTDA - ME Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Fernanda 

Gorgonho Martins em face de Aripuanã Magazine Comércio de Vestuário 

LTDA –ME. A parte ré foi citada (id 12451120), não tendo se manifestado 

no processo. No id 13075170, a parte autora desistiu da ação. Vieram os 

autos conclusos para sentença. É o relato. Decido. De acordo com o 

enunciado nº 90 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais 

Cíveis, in verbis, “A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)". Estabelece o art. 485, inc. VIII do 

CPC, que o processo será extinto sem julgamento de mérito quando o juiz 

homologar a desistência da ação. No caso não há impedimento para 

homologação da desistência, bem como não constato qualquer indício de 

má-fé ou de lide temerária. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VIII 

do CPC e Enunciado nº 90 do FONAJE, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e honorários, "ex vi legis". 

Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Diligências necessárias. Aripuanã, 27 de 

setembro de 2018. (assinada digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-96.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS (ADVOGADO(A))

WAGNER SOARES DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIRAN PINHEIRO DE SOUSA 20650086104 (REQUERIDO)

LUCIRAN PINHEIRO DE SOUSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010059-96.2016.8.11.0088. REQUERENTE: WAGNER SOARES DA 

COSTA REQUERIDO: LUCIRAN PINHEIRO DE SOUSA, LUCIRAN PINHEIRO 

DE SOUSA 20650086104 Vistos. Trata-se de Ação de Locupletamento 

Ilícito proposta por Wagner Soares da Costa em face de Rancho Viola 

Representação e Luciran Pinheiro de Sousa. A parte ré foi citada (id 

14496405), não tendo se manifestado no processo. No id 14541239, a 

parte autora pugnou pela extinção da ação. É, em síntese, o relatório. 

Vieram os autos conclusos para sentença. É o relato. Decido. De acordo 

com o enunciado nº 90 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais Cíveis, in verbis, “A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)". Estabelece o art. 485, 

inc. VIII do CPC, que o processo será extinto sem julgamento de mérito 

quando o juiz homologar a desistência da ação. No caso não há 

impedimento para homologação da desistência, bem como não constato 

qualquer indício de má-fé ou de lide temerária. Ante o exposto, com fulcro 

no art. 485, inc. VIII do CPC e Enunciado nº 90 do FONAJE, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e 

honorários, "ex vi legis". Não havendo manifestação das partes, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Aripuanã, 27 de 

setembro de 2018. (assinada digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-58.2014.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ELVES MARQUES COUTINHO (ADVOGADO(A))

JOSUE DA CONCEICAO LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

8010079-58.2014.8.11.0088. REQUERENTE: JOSUE DA CONCEICAO LEITE 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos. 

Compulsando os autos, determino: 1. Expeça-se Alvará de levantamento 

em favor da parte requerente da quantia depositada no id 8875104, qual 

seja, R$ 6.144,22 (seis mil cento e quarenta e quatro reais e vinte e dois 

centavos), devendo ser depositada na conta indicada por essa (id 

9023029). · OBSERVE-SE a Secretaria quando ao disposto no Provimento 

nº 68/2018 – CNJ. 2. No mais, determino a intimação do requerido, para 

que indique conta corrente em sua titularidade para o levantamento da 

quantia depositada a maior, uma vez que consoante o teor da Resolução 

nº 011/2017 - Tribunal Pleno, todos os Alvarás deverão ser eletrônicos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 3. Após o 

cumprimento das determinações acima, retornem conclusos para 

deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Aripuanã, 24 de agosto de 2018. (assinada digitalmente) Daiane Marilyn 

Vaz Juíza Substituta

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 37732 Nr: 428-80.2010.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO SCHIMANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO JAROSKEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo parte exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

 Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73430 Nr: 2510-67.2018.811.0100

 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: DS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a 

parte requerente deverá, em 05 (dias), apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documentos que comprovem a impossibilidade 

de pagamento das custas e despesas processuais, tais como cópia da 

carteira de trabalho, última declaração completa do imposto de renda, 

cópia do extrato bancário, etc.Ou ainda, no mesmo prazo, recolher as 

despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 

distribuição, sem nova intimação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73436 Nr: 2514-07.2018.811.0100

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHAPADÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ROQUE JACOBOWSKI, Adelar Mateus 

Jacobowski, CANTAGALO GENERAL GRAINS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CLÉCIO FERLIN - 

OAB:12564
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Oliveira Tavares 

Paes Júnior - OAB:OAB/SP 229.614, Vamilson José Costa - 

OAB:OAB/SP 81.425

 Intimação da parte requerida, na pessoa de seu advogado, para 

comparecer a audiência de conciliação designada para o dia 05 de 

dezembro de 2018, às 17:00 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73436 Nr: 2514-07.2018.811.0100

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHAPADÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ROQUE JACOBOWSKI, Adelar Mateus 

Jacobowski, CANTAGALO GENERAL GRAINS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CLÉCIO FERLIN - 

OAB:12564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Oliveira Tavares 

Paes Júnior - OAB:OAB/SP 229.614, Vamilson José Costa - 

OAB:OAB/SP 81.425

 Vistos etc.

Ciente da manifestação à ref. 17, todavia, indefiro o pedido de 

reconsideração da liminar concedida à ref. 04, mantendo-se, portanto, a 

aludida decisão pelo os seus próprios fundamentos.

Proceda-se a devida inclusão dos advogados das partes para fins de 

recebimento de intimação via DJE.

Intimem-se as partes.

Cumpram-se as determinações anteriores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 60800 Nr: 994-80.2016.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUIRINO MENDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TARRAF JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SIMÃO NIMER - 

OAB:104.052, Gabriel Massao de Arruda Itoyama - OAB:, VALDECIR 

CARFAN - OAB:103987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO LUIZ BARBEDO 

RIVELLI - OAB:242017

 INTIMAÇÃO DO INTEIRO TEOR DA DECISÃO ABAIXO TRANSCRITA: 

"Vistos. Cumpra-se na forma deprecada, servindo-se a cópia da missiva 

como mandado. NOMEIO como perito o Sr. Alexandre Isernhagen, o qual 

deverá ser intimado para apresentar suas propostas de honorários no 

prazo de 30 (trinta) dias. Com a proposta, DIGAM as partes, no prazo de 

15 (quinze) dias. Informe-se ao juízo deprecante os dados da carta e a 

data do ato agendado para eventuais comunicações (item 2.7.4, seção 7, 

capítulo 2, da CNGC). Após o cumprimento e as baixas de estilo, 

devolva-se a missiva ao juízo de origem, independentemente de despacho 

nesse sentido, com as nossas homenagens, observando-se a disciplina 

dada na CNGC. CUMPRA-SE expedindo o necessário."

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25570 Nr: 357-08.2011.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, LKFDS, KZFDS, ZF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ORTEGA - 

OAB:7086/A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEONEL LEANDRO DOS SANTOS, Cpf: 

00110160193, Filiação: João Maria dos Santos e Leides Vieira Franco, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 392,92 (Trezentos e noventa e dois reais e 

noventa e dois centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do 

Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte 

requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 392,92 ( Trezentos e noventa e dois 

reais e noventa e dois centavos ), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 39 a 42.. 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. .

 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, SIDNEY PEREIRA, digitei.

Brasnorte, 17 de outubro de 2018

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000199-86.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

SEIFERT & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL DIEHL BERNARDO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000199-86.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$772.98 ESPÉCIE: [CORREÇÃO MONETÁRIA]->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107) POLO ATIVO: Nome: SEIFERT & CIA LTDA - ME 

Endereço: Estrada Rio Do Sangue, S/N, Zona Rural, BRASNORTE - MT - 

CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: CARLOS RAFAEL DIEHL 

BERNARDO Endereço: Rua Jatoba, 30, 2 casa do lado esquerdo descendo 

na rua Rotary, Centro, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Brasnorte Data: 30/11/2018 Hora: 12:15 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

BRASNORTE, 18 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 
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endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000200-71.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

FERDINANDO GUILHERME BREPOHL - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEI FERRARI (REQUERIDO)

NEUTO LUIS FERRARI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000200-71.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$8,224.96 ESPÉCIE: [CORREÇÃO MONETÁRIA]->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107) POLO ATIVO: Nome: FERDINANDO GUILHERME 

BREPOHL - ME Endereço: Rua Pantanal, 75, Centro, BRASNORTE - MT - 

CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: NEUTO LUIS FERRARI Endereço: 

rua: Curitiba, Centro, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 Nome: 

WANDERLEI FERRARI Endereço: Av. Gabriel Muller, 331, Centro, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 

30/11/2018 Hora: 12:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 18 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: 1000201-56.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ROSALINA BATISTA DE MENEZES - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA MOREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000201-56.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$3,316.73 ESPÉCIE: [CORREÇÃO MONETÁRIA]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ROSALINA BATISTA 

DE MENEZES - ME Endereço: Rua: Iguatemi, 166, Centro, BRASNORTE - MT 

- CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: PATRICIA MOREIRA Endereço: 

Rua Poconé, 63, Nosso Lar, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Brasnorte Data: 30/11/2018 Hora: 12:45 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

BRASNORTE, 18 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 
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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: 1000202-41.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA BATISTA DE MENEZES - ME (REQUERENTE)

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAITA ROSA DOS SANTOS CONTI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000202-41.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$30,503.96 ESPÉCIE: [CORREÇÃO MONETÁRIA]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ROSALINA BATISTA 

DE MENEZES - ME Endereço: Rua: Iguatemi, 166, Centro, BRASNORTE - MT 

- CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: CLAITA ROSA DOS SANTOS 

CONTI Endereço: Rua Rotary Internacional, 211, Centro, BRASNORTE - MT 

- CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 30/11/2018 Hora: 

13:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 18 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: 1000197-19.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

E F DA LUZ ESQUADRIAS (EXEQUENTE)

TATISA MAIARA DE AZEVEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO RODRIGO SEIFERT (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000197-19.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$2,350.09 ESPÉCIE: [CHEQUE]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: E F DA LUZ ESQUADRIAS Endereço: RUA 

TIBAGI, 1199, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MAURO RODRIGO SEIFERT Endereço: AVENIDA 

SENADOR JULIO CAMPOS, 510, ANEXO AO FERRARI & CIA, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 

30/11/2018 Hora: 13:15 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 18 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010170-10.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO DOS SANTOS GONCALVES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 8010170-10.2017.8.11.0100 Valor da causa: 

$3,561.94 ESPÉCIE: [DUPLICATA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: DOMICIANO COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP Endereço: Rua CURITIBA, 

1167-A, LOJA, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 POLO 

PASSIVO: Nome: EDIVALDO DOS SANTOS GONCALVES Endereço: Rua 

Comodoro, nº 144, Nosso Lar, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Brasnorte Data: 30/11/2018 Hora: 13:30 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

BRASNORTE, 18 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32246 Nr: 1989-68.2013.811.0110

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de medidas protetivas 

formulado por MARUZA GALVÃO PINTO DE OLIVEIRA em face de 

NATALINO ALVES DE OLIVEIRA e, por conseguinte, CONFIRMO a decisão 

de fls. 18/19.Considerando o disposto sobre a validade das medidas 

protetivas, declaro que as deferidas às fls. 18/19 terão validade pelo 

período de 01 (um) ano, contados da presente decisão.Assim, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO EXTINTO os presentes 

autos, com resolução de mérito.Sem condenação em custas e 

honorários.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 33196 Nr: 789-89.2014.811.0110

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Decisão->Determinação.

Compulsando os autos, verifico que o autor WESLEI conviveu maritalmente 

com MARIA DE JESUS, genitora do menor RONATE, encontrando-se 

atualmente separados.

 No entanto, do relatório de estudo psicossocial de fls. 55/61 datado de 

28/05/2017 é possível depreender que o relacionamento entre WESLEI e 

RONATE perdura, inclusive, com a manifestação de interesse de RONATE 

em ser adotado pelo autor.

Determinada a intimação do causídico nomeado para defender o intento do 

autor (fl.68) a fim de promover o prosseguimento do feito, este manifestou 

não possuir os dados requisitados pelo Juízo (fl.70).

Em razão disso, o Ministério Público apresentou contatos e endereços 

atualizados de WESLEI e MARIA DE JESUS (fl.71), pugnando pela 

intimação da parte autora para que emende à inicial conforme 

determinação de fl. 68 e pela realização de novo estudo psicossocial.

É a síntese.

Fundamento e decido.

Defiro a cota Ministerial de fl. 71.

Proceda-se com as alterações necessárias no sistema Apolo e na capa 

dos autos, para constar a Sra. MARIA DE JESUS AGAIPE DE SOUSA no 

polo passivo.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, emendar a inicial 

com a inclusão do genitor biológico do menor RONATE no polo passivo da 

demanda.

 Cite-se a genitora do menor, MARIA DE JESUS, no endereço indicado à fl. 

71, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a presente ação, ou 

ainda, manifestar concordância com o pleito de adoção do autor.

Cumpridas as determinações acima, voltem-me conclusos para 

deliberação acerca da realização de novo estudo psicossocial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

De Nova Xavantina para Campinápolis – MT, 18 de outubro de 2018.

Luciene Kelly Marciano Roos

Juíza de Direito em Substituição Legal
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Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 06/2018/DF - A Excelentíssima Doutora THATIANA DOS 

SANTOS, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de CLÁUDIA, no 

uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Provimento 

16/2016/CM, torna público, para ciência dos interessados, a abertura de 

processo seletivo com a finalidade de credenciar pessoas físicas na área 

de FISIOTERAPIA, cujo procedimento obedecerá às regras estabelecidas 

neste edital

* O Edital n° 06/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96705 Nr: 1626-69.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON PERONDI, SELSO PERONDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais. (Id. 96705).

Execução de Título Extrajudicial.

Vistos.

Trata-se de ação de execução por título extrajudicial, promovida por 

BANCO BRADESCO S/A em desfavor de EMERSON PERONDI e SELSO 

PERONDI, em que visa a Cédula de Crédito Bancário BNDES PSI nº 

740/2019555-9, celebrado entre as partes, uma vez que os executados 

tornaram-se inadimplentes, perfazendo a dívida no total de R$ 104.302,22 

(cento e quatro mil, trezentos e dois reais e vinte e dois centavos).

 As partes anexaram aos autos acordo firmado, requerendo a sua 

homologação e suspensão do feito até cumprimento do acordo (ref. 23).

É, em síntese, o Relatório.

DECIDO.

Cuida-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado entre as 

partes, com o pedido de suspensão do feito até seu integral cumprimento.

Tendo em vista que as partes fixaram prazo para o cumprimento da 

obrigação, incide o artigo 922 do NCPC, devendo o processo ser 

suspenso e assim perdurar até o término do prazo concedido pela 

Exequente.

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo constante à ref. 23 e SUSPENDO o 

curso do processo até o seu integral cumprimento.

Exaurido o prazo, intime-se a Exequente para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do parágrafo único, art. 922, do Novo Código 

de Processo Civil.

 Aguarde-se em arquivo provisório.

 Intimem-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98218 Nr: 2423-45.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON LUIZ PRESOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BILL STANLLEY MOURA 

GERALDO DA SILVA - OAB:22514/O

 Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição sumária 

dos acusados (art. 397, CPP), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia XX de XXXXX de 2019, às XX:XX horas, ocasião em que serão 

ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa residentes na 

Comarca e o interrogatório dos réus (art. 400, CPP). 3. Se necessário, 

depreque-se a oitiva de eventual testemunha residente fora da Comarca 

(art. 222, § 1º, CPP).4. Intime-se eventual(is) advogado(s) do(s) 

acusado(s), cientificando(s) da expedição da carta precatória, nos termos 

da súmula 273, do STJ. 5. Não havendo requerimento de diligências ou 

sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) 

minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por 

mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença, salvo na hipótese do § 

3º, do art. 403, CPP.6. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. 

7. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83534 Nr: 755-44.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JOSÉ PAULI - 

OAB:MT 20.244, Vanderson Pauli - OAB:13534/MT

 Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição sumária 

dos acusados (art. 397, CPP), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia XX de XXXXX de 2019, às XX:XX horas, ocasião em que serão 

ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa residentes na 

Comarca e o interrogatório dos réus (art. 400, CPP). 3. Se necessário, 

depreque-se a oitiva de eventual testemunha residente fora da Comarca 

(art. 222, § 1º, CPP).4. Intime-se eventual(is) advogado(s) do(s) 

acusado(s), cientificando(s) da expedição da carta precatória, nos termos 

da súmula 273, do STJ. 5. Não havendo requerimento de diligências ou 

sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) 

minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por 

mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença, salvo na hipótese do § 

3º, do art. 403, CPP.6. Ciência ao Ministério Público.7. Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85000 Nr: 87-39.2015.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO ACÁCIO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737-MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:OAB/MT 8677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 Autos Virtuais. (Id. 85000).

Execução de Título Extrajudicial.

Vistos.

Trata-se de ação de execução por título extrajudicial, promovida por 

TRANSTERRA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA em desfavor 

de JULIANO ACACIO NUNES, em que visa Contrato de Prestação de 

Serviço, celebrado entre as partes, uma vez que os executados 

tornaram-se inadimplentes, perfazendo a dívida no total de R$ 5.129,71 

(cinco mil, cento e vinte e nove reais e setenta e um centavos).

 As partes anexaram aos autos acordo firmado, requerendo a sua 

homologação e suspensão do feito até cumprimento do acordo (ref. 28).

É, em síntese, o Relatório.

DECIDO.

Cuida-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado entre as 

partes, com o pedido de suspensão do feito até seu integral cumprimento.

Tendo em vista que as partes fixaram prazo para o cumprimento da 

obrigação, incide o artigo 922 do NCPC, devendo o processo ser 

suspenso e assim perdurar até o término do prazo concedido pela 

Exequente.

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo constante à ref. 28 e SUSPENDO o 

curso do processo até o seu integral cumprimento.

Exaurido o prazo, intime-se a Exequente para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do parágrafo único, art. 922, do Novo Código 

de Processo Civil.

 Aguarde-se em arquivo provisório.

 Intimem-se.
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Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106166 Nr: 2924-62.2018.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL LUAR EIRELLI -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISSANDRA MARIAMA DE 

ALMEIDA - OAB:13769, MAYARA RONDON DE SOUZA - OAB:MT 23441, 

PRISCILA GONÇALVES DE ARRUDA - OAB:MT 20310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ante a certidão do distribuidor de ref. 02, INTIME-SE a parte autora a fim 

de recolher as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição.

 2. Após, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93469 Nr: 47-86.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RIBAMAR SANTOS SILVA, Marcelo 

Strege, MARCIANO STREGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GUILHERME SCHEFFLER 

- OAB:19892/O, João Guilherme Scheffler - OAB:OAB/MT 19892/0

 2.Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição sumária 

do acusado (art. 397, CPP), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia XX de XXXX de 2018, às XX:XX horas, ocasião em que serão 

ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, bem como 

realizado interrogatório dos réu. (art. 400, CPP). 3.Se necessário, 

depreque-se a oitiva de eventual testemunha residente fora da Comarca 

(art. 222, § 1º, CPP).4.Não havendo requerimento de diligências ou sendo 

indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, 

respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 

(dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença, salvo na hipótese do § 3º, do 

art. 403, CPP.5.Ciência ao Ministério Público.6.Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80981 Nr: 123-52.2013.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA DA SILVEIRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12687-B/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19727/O, MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS 

- OAB:19958/O

 Autos n. 123-52.2013 (Id. 80981)

Ação de Alimentos c/c Guarda Definitiva Convertida em Cumprimento de 

Sentença

Vistos.

1. Analisando o Sistema Apolo verifica-se que as novas advogadas do 

executado (fl. 41–vº) não foram intimadas da decisão de fls. 45, desse 

modo determino a republicação da decisão para posterior análise do 

pedido de fls. 48/49.

2. Com relação à petição de fls. 46/47, desentranhe-se e entregue à 

peticionária, eis que deve se falar de ação própria, conforme já decidido 

às fls. 45, item “1”.

3. Diligências necessárias.

 Cláudia, 17 de outubro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 48471 Nr: 975-86.2007.811.0101

 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: SILVESTRE DIMAS STANISZEWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE LUIZ ANDRIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:OAB/MT - 9061-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janice Groff Andrioli - 

OAB:MT 14.791

 Autos n. 975-86.2007 (Id. 48471)

Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar

Requerente: SILVESTRE DIMAS STANISZEWSKI

Requerido: ROQUE LUIZ ANDRIOLI

Vistos.

1. Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos do TJMT.

2. Certificado o não requerimento de execução no prazo prescrito no 

artigo 523 do CPC, arquivem-se com as cautelas de estilo.

3. Diligências necessárias.

Cláudia, 17 de outubro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99256 Nr: 2938-80.2017.811.0101

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SAMUEL REIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANA SILVA, Edilson Francisco Silva, 

Rosane Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Vistos.

1. Antes do saneamento do feito, determino abertura de vista ao Ministério 

Público e o autor para se manifestarem acerca do pedido constante na 

Ref. 43, devendo o autor ser intimado via DJE.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 50279 Nr: 1235-32.2008.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVB, BFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12687-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR VIEIRA DA SILVA 

- OAB:11152/MA

 Autos n. 2008/178 (Id. 50279)

Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos

Vistos.

1. Anote-se no Sistema Apolo o cumprimento de sentença.

2. Intime-se o Executado, no endereço constante na inicial, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias pagar o débito exequendo, acrescido de custas se 

houver (art. 523, caput, CPC).

Advirta-se o executado, que não sendo efetuado o pagamento voluntário 

no prazo acima assinalado, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios fixados em 10% (dez 

por cento), conforme previsão do § 1º, do art. 523 do NCPC.

3. CIENTIFIQUE-SE o executado que, independentemente de penhora ou 

nova intimação, poderá opor embargos à execução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados na forma do art. 525, do CPC.

 4. Não efetuado o pagamento no prazo legal, expeça-se mandando de 

penhora e avaliação para a expropriação de bens do executado, 
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arrestando-se tantos bens quantos bastem para o pagamento do débito 

(art. 523, § 3º, NCPC).

5. Em caso de não pagamento da dívida pelo executado, não 

apresentação do comprovante de pagamento ou não apresentação de 

justificativa, no prazo assinalado, proceda-se ao PROTESTO da presente 

ordem judicial, nos termos do artigo 517 do NCPC. Para tanto, deverá a 

Secretaria expedir certidão de dívida, devendo este Juízo ser informado 

quanto ao cumprimento desta determinação.

6. Diligências necessárias.

Cláudia, 17 de outubro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90748 Nr: 976-56.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMDC, SDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 90748)

Execução de Alimentos

 Vistos.

Trata-se de ação de execução alimentos, proposta pelo BRUNO MAICON 

DIAS CHAVES representado por sua genitora SANDRA DIAS COUTINHO 

em face de AMARILDO DA SILVA CHAVES, onde visa o recebimento das 

parcelas referente a pensão alimentícia em atraso.

 À ref. 04 a inicial foi recebida, determinando-se a citação do executado.

O executado foi citado e apresentou petição à ref. 10.

Em audiência de conciliação as partes firmaram acordo e a parte autora 

pleiteou pela homologação do acordo e a suspensão do feito até o seu 

integral cumprimento (Ref. 34).

 O Ministério Público manifestou favorável aos termos do acordo.

É, em síntese, o Relatório.

DECIDO.

Considerando o acordo firmado entre as partes, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre as partes 

(Ref. 34), valendo como título executivo judicial, a teor do artigo 515, V, do 

Código de Processo Civil.

Tendo em vista que o Executado não cumpriu com os termos do acordo, 

determino o prosseguimento do feito, devendo o Requerido ser intimado 

para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de multa de 10% (dez por cento).

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84902 Nr: 42-35.2015.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER CARVALHO DE FREITAS, VANUZA 

CRISTINA BOTELHO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais. (Id. 84902).

Execução de Título Extrajudicial.

Vistos.

Trata-se de ação de execução por título extrajudicial, promovida por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT em desfavor de VALTER CARVALHO 

DE FREITAS e VANUZA CRISTINA BOTELHO DE FREITAS, em que visa a 

Cédula de Crédito Bancário n.º B30930483-9, celebrado entre as partes, 

uma vez que os executados tornaram-se inadimplentes, perfazendo a 

dívida no total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

 As partes anexaram aos autos acordo firmado, requerendo a sua 

homologação e suspensão do feito até cumprimento do acordo (ref. 33).

É, em síntese, o Relatório.

DECIDO.

Cuida-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado entre as 

partes, com o pedido de suspensão do feito até seu integral cumprimento.

Tendo em vista que as partes fixaram prazo para o cumprimento da 

obrigação, incide o artigo 922 do NCPC, devendo o processo ser 

suspenso e assim perdurar até o término do prazo concedido pela 

Exequente.

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo constante à ref. 33 e SUSPENDO o 

curso do processo até o seu integral cumprimento.

Exaurido o prazo, intime-se a Exequente para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do parágrafo único, art. 922, do Novo Código 

de Processo Civil.

 Expeça-se alvará de levantamento do valor bloqueado na Ref. 22 em 

favor da parte Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias.

Aguarde-se em arquivo provisório.

 Intimem-se.

Diligências necessárias.

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 68/2018-DF

RICARDO FRAZON MENEGUCCI, M.M. Juiz de Direito Substituto e Diretor do 

Fórum da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

CONSIDERANDO que a Corregedoria Geral de Justiça realizou correição 

na Vara Única/Juizados Especiais desta comarca em junho de 2018, 

designada por meio da Portaria n° 31/2018-CGJ;

CONSIDERANDO que foram apontadas diversas inconsistências no 

inventário dos processos realizado pela Vara Única e Juizado Especial 

desta Comarca;

CONSIDERANDO o pedido formulado pelo Gestor Judiciário desta unidade, 

autuado sob o Código 90031, bem como Decisão exarada nos aludidos 

autos;

 R E S O L V E:

Art. 1º - DETERMINAR a realização de NOVO inventário dos processos em 

tramitação junto à Vara Única e Juizado Especial da Comarca de 

Colniza-MT, com início no dia 22/10/2018 (segunda-feira), devendo ser 

concluído no prazo de 7 (sete) dias.

 Art. 2° DETERMINAR a regularização de todas as inconsistências 

apresentadas ao término do inventário;

Art. 3º - DETERMINAR, após a regularização das inconsistências, a 

expedição de ofício informando a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso o cumprimento das determinações;

 Art. 4º - Publique-se, Comunique-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia à 

E. Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.

 Colniza/MT, 17 de outubro de 2018.

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67387 Nr: 436-30.2015.811.0105

 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: APP, SRdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INAÍTA GOMES RIBEIRO SOARES 

CARVALHO ARNOLD - OAB:7928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO 

ESTÁVEL E SUA DISSOLUÇÃO C/C PARTILHA DE PATRIMÔNIO COMUM 

ajuizado por SELMA RODRIGUES DO NASCIMENTO e AIRTON PRATES 

PINHEIRO, ambos devidamente qualificados.

Acordo e documentos encontram-se anexados na exordial.
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O Ministério Público manifestou-se favorável à homologação do pedido 

(ref.10).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sabe-se que a união estável é uma forma de constituir família, 

reconhecida pela CRFB/88, em seu artigo 226, §3º.

Dentro dos requisitos do reconhecimento da união estável está a 

convivência pública, intenção de constituir família etc.

Nesse passo, analisando os autos, verifica-se que restou demonstrado 

que o pedido inicial satisfaz as exigências do artigo 226, § 3º da 

Constituição Federal.

Considerando que não há pretensão resistida entre as partes, conforme 

acima explicitado, não existe óbice ao reconhecimento e dissolução da 

união estável, nos ditames do pedido.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão posta na peça inicial, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de reconhecer e decretar a dissolução da união 

estável de SELMA RODRIGUES DO NASCIMENTO e AIRTON PRATES 

PINHEIRO, nos termos do art. 226, § 3° da Constituição Federal/1988.

CONDENO ambas as partes ao pagamento de custas processuais, com as 

ressalvas do art. 98. § 3º, do CPC.

DESCABE condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

P.R. I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 75103 Nr: 2520-67.2016.811.0105

 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: EML, FBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:13438-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Ab initio, DEFIRO a gratuidade da justiça.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL ajuizado por ELIZEU 

MOTA LEAL e FABIANA BRUNO LEAL, ambos devidamente qualificados.

O Ministério Público manifestou-se favorável à homologação.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Impende frisar que a Emenda Constitucional n. 66, de 13 de julho de 2010, 

alterou o § 6º do artigo 226 da Constituição da República Federativa do 

Brasil, dando-lhe nova redação, suprimindo os requisitos de prévia 

separação judicial por mais de 01 (um) ano ou de comprovada separação 

de fato por mais de 02 (dois) anos.

Nesse passo, analisando os autos, verifica-se que restou demonstrado 

que o pedido inicial satisfaz as exigências do artigo 226, § 6º da 

Constituição Federal.

Impende frisar que a cônjuge varoa voltará a utilizar o nome de solteira 

constante em seu documento pessoal que acompanhou a petição inicial.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão posta na peça inicial, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de decretar o divórcio consensual de EIZEU 

MOTA LEAL e FABIANA BRUNO LEAL, nos termos do art. 226, § 6° da 

Constituição Federal/1988 e art. 1.580, § 2° do Código Civil.

Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação, 

encaminhando-o ao respectivo Cartório de Registro Civil, a fim de que 

sejam procedidas as anotações necessárias no assento de casamento 

das partes.

Se necessário, depois de certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE 

certidão de honorários em favor do advogado nomeado que atuou no feito.

Após as formalidades legais, ARQUIVEM-SE, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 90727 Nr: 3178-23.2018.811.0105

 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: FBCA, AMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL ajuizado por FRANCIELE 

BERTI CHEFRE ALMEIDA e ALEILDO MARTINS ALMEIDA, ambos 

devidamente qualificados.

O Ministério Público manifestou-se favorável à homologação.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Impende frisar que a Emenda Constitucional n. 66, de 13 de julho de 2010, 

alterou o § 6º do artigo 226 da Constituição da República Federativa do 

Brasil, dando-lhe nova redação, suprimindo os requisitos de prévia 

separação judicial por mais de 01 (um) ano ou de comprovada separação 

de fato por mais de 02 (dois) anos.

Nesse passo, analisando os autos, verifica-se que restou demonstrado 

que o pedido inicial satisfaz as exigências do artigo 226, § 6º da 

Constituição Federal.

Impende frisar que a cônjuge virago voltará a utilizar o nome de solteira.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão posta na peça inicial, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de decretar o divórcio consensual de 

FRANCIELE BERTI CHEFRE ALMEIDA e ALEILDO MARTINS ALMEIDA, nos 

termos do art. 226, § 6° da Constituição Federal/1988 e art. 1.580, § 2° do 

Código Civil.

Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação, 

encaminhando-o ao respectivo Cartório de Registro Civil, a fim de que 

sejam procedidas as anotações necessárias no assento de casamento 

das partes.

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais.

DESCABE condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência.

Se necessário, depois de certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE 

certidão de honorários em favor do advogado nomeado que atuou no feito.

Após as formalidades legais, ARQUIVEM-SE, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

P. I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 91241 Nr: 3467-53.2018.811.0105

 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: JZDRS, JSV, EADSLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL ajuizado por JULIANA 

ZILDA DOS REIS SANTANA e JERFSON SANTANA VIEIRA, ambos 

devidamente qualificados.

O Ministério Público manifestou-se favorável à homologação.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Ab initio, DEFIRO as benesses da assistência judiciária gratuita às partes

Impende frisar que a Emenda Constitucional n. 66, de 13 de julho de 2010, 

alterou o § 6º do artigo 226 da Constituição da República Federativa do 

Brasil, dando-lhe nova redação, suprimindo os requisitos de prévia 

separação judicial por mais de 01 (um) ano ou de comprovada separação 

de fato por mais de 02 (dois) anos.
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Nesse passo, analisando os autos, verifica-se que restou demonstrado 

que o pedido inicial satisfaz as exigências do artigo 226, § 6º da 

Constituição Federal.

Impende frisar que a cônjuge virago voltará a utilizar o nome de solteira.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão posta na peça inicial, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de decretar o divórcio consensual JULIANA 

ZILDA DOS REIS SANTANA e JERFSON SANTANA VIEIRA, nos termos do 

art. 226, § 6° da Constituição Federal/1988 e art. 1.580, § 2° do Código 

Civil.

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais.

DESCABE condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência.

Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação, 

encaminhando-o ao respectivo Cartório de Registro Civil, a fim de que 

sejam procedidas as anotações necessárias no assento de casamento 

das partes.

Se necessário, depois de certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE 

certidão de honorários em favor do advogado nomeado que atuou no feito.

Após as formalidades legais, ARQUIVEM-SE, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

P. I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77898 Nr: 1085-24.2017.811.0105

 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: LTRDC, WFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617 B, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL ajuizado por LUANA 

THOME RODRIGUES DA COSTA e WANDERLI FERNANDES DA COSTA, 

ambos devidamente qualificados.

O Ministério Público manifestou-se favorável à homologação.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Impende frisar que a Emenda Constitucional n. 66, de 13 de julho de 2010, 

alterou o § 6º do artigo 226 da Constituição da República Federativa do 

Brasil, dando-lhe nova redação, suprimindo os requisitos de prévia 

separação judicial por mais de 01 (um) ano ou de comprovada separação 

de fato por mais de 02 (dois) anos.

Nesse passo, analisando os autos, verifica-se que restou demonstrado 

que o pedido inicial satisfaz as exigências do artigo 226, § 6º da 

Constituição Federal.

Impende frisar que a cônjuge virago voltará a utilizar o nome de solteira.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão posta na peça inicial, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de decretar o divórcio consensual de LUANA 

THOME RODRIGUES DA COSTA e WANDERLI FERNANDES DA COSTA, 

nos termos do art. 226, § 6° da Constituição Federal/1988 e art. 1.580, § 2° 

do Código Civil.

Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação, 

encaminhando-o ao respectivo Cartório de Registro Civil, a fim de que 

sejam procedidas as anotações necessárias no assento de casamento 

das partes.

Se necessário, depois de certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE 

certidão de honorários em favor do advogado nomeado que atuou no feito.

Após as formalidades legais, ARQUIVEM-SE, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

P. I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89980 Nr: 2820-58.2018.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDOS, MRMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:13438-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL ajuizado por ERISVALDO 

DE OLIVEIRA DA SILVA e MARIA ROSA MACHADO DA SILVA, ambos 

devidamente qualificados.

O Ministério Público manifestou-se favorável à homologação.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Impende frisar que a Emenda Constitucional n. 66, de 13 de julho de 2010, 

alterou o § 6º do artigo 226 da Constituição da República Federativa do 

Brasil, dando-lhe nova redação, suprimindo os requisitos de prévia 

separação judicial por mais de 01 (um) ano ou de comprovada separação 

de fato por mais de 02 (dois) anos.

Nesse passo, analisando os autos, verifica-se que restou demonstrado 

que o pedido inicial satisfaz as exigências do artigo 226, § 6º da 

Constituição Federal.

Impende frisar que a cônjuge virago voltará a utilizar o nome de solteira.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão posta na peça inicial, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de decretar o divórcio consensual de 

ERISVALDO DE OLIVEIRA DA SILVA e MARIA ROSA MACHADO DA 

SILVA, nos termos do art. 226, § 6° da Constituição Federal/1988 e art. 

1.580, § 2° do Código Civil.

Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação, 

encaminhando-o ao respectivo Cartório de Registro Civil, a fim de que 

sejam procedidas as anotações necessárias no assento de casamento 

das partes.

Se necessário, depois de certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE 

certidão de honorários em favor do advogado nomeado que atuou no feito.

Após as formalidades legais, ARQUIVEM-SE, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 85599 Nr: 135-78.2018.811.0105

 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: LRdA, MLRdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:13438-A/MT, José Coelho da Costa - OAB:19119/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Ab initio, DEFIRO a gratuidade da justiça.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL ajuizado por LINDOMAR 

REIS DE ABREU e MICHELE LIMA RIOS DE ABREU, ambos devidamente 

qualificados.

O Ministério Público manifestou-se favorável à homologação.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Impende frisar que a Emenda Constitucional n. 66, de 13 de julho de 2010, 

alterou o § 6º do artigo 226 da Constituição da República Federativa do 

Brasil, dando-lhe nova redação, suprimindo os requisitos de prévia 

separação judicial por mais de 01 (um) ano ou de comprovada separação 

de fato por mais de 02 (dois) anos.

Nesse passo, analisando os autos, verifica-se que restou demonstrado 

que o pedido inicial satisfaz as exigências do artigo 226, § 6º da 

Constituição Federal.

Impende frisar que a cônjuge varoa voltará a utilizar o nome de solteira 

constante em seu documento pessoal que acompanhou a petição inicial.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão posta na peça inicial, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 
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Processo Civil, para o fim de decretar o divórcio consensual de LINDOMAR 

REIS DE ABREU e MICHELE LIMA RIOS DE ABREU, nos termos do art. 226, 

§ 6° da Constituição Federal/1988 e art. 1.580, § 2° do Código Civil.

Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação, 

encaminhando-o ao respectivo Cartório de Registro Civil, a fim de que 

sejam procedidas as anotações necessárias no assento de casamento 

das partes.

Se necessário, depois de certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE 

certidão de honorários em favor do advogado nomeado que atuou no feito.

Após as formalidades legais, ARQUIVEM-SE, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 84572 Nr: 4957-47.2017.811.0105

 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: IDO, ESdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:13438-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL ajuizado por IVAN DE 

OLIVEIRA e ELIENE SANGI DA SILVA, ambos devidamente qualificados.

O Ministério Público manifestou-se favorável à homologação.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Impende frisar que a Emenda Constitucional n. 66, de 13 de julho de 2010, 

alterou o § 6º do artigo 226 da Constituição da República Federativa do 

Brasil, dando-lhe nova redação, suprimindo os requisitos de prévia 

separação judicial por mais de 01 (um) ano ou de comprovada separação 

de fato por mais de 02 (dois) anos.

Nesse passo, analisando os autos, verifica-se que restou demonstrado 

que o pedido inicial satisfaz as exigências do artigo 226, § 6º da 

Constituição Federal.

Impende frisar que a cônjuge virago usará o nome de solteira.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão posta na peça inicial, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de decretar o divórcio consensual de IVAN DE 

OLIVEIRA e ELIENE SANGI DA SILVA, nos termos do art. 226, § 6° da 

Constituição Federal/1988 e art. 1.580, § 2° do Código Civil.

Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação, 

encaminhando-o ao respectivo Cartório de Registro Civil, a fim de que 

sejam procedidas as anotações necessárias no assento de casamento 

das partes.

Se necessário, depois de certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE 

certidão de honorários em favor do advogado nomeado que atuou no feito.

Após as formalidades legais, ARQUIVEM-SE, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83593 Nr: 4352-04.2017.811.0105

 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: MP, LdSDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:13438-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Ab initio, DEFIRO a gratuidade da justiça.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL ajuizado por MILTON 

PEREIRA E LEONICE DE SOUZA DUQUES PEREIRA, ambos devidamente 

qualificados.

O Ministério Público manifestou-se favorável à homologação.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Impende frisar que a Emenda Constitucional n. 66, de 13 de julho de 2010, 

alterou o § 6º do artigo 226 da Constituição da República Federativa do 

Brasil, dando-lhe nova redação, suprimindo os requisitos de prévia 

separação judicial por mais de 01 (um) ano ou de comprovada separação 

de fato por mais de 02 (dois) anos.

Nesse passo, analisando os autos, verifica-se que restou demonstrado 

que o pedido inicial satisfaz as exigências do artigo 226, § 6º da 

Constituição Federal.

Impende frisar que a cônjuge varoa voltará a utilizar o nome de solteira.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão posta na peça inicial, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de decretar o divórcio consensual de MILTON 

PEREIRA E LEONICE DE SOUZA DUQUES PEREIRA, nos termos do art. 226, 

§ 6° da Constituição Federal/1988 e art. 1.580, § 2° do Código Civil.

Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação, 

encaminhando-o ao respectivo Cartório de Registro Civil, a fim de que 

sejam procedidas as anotações necessárias no assento de casamento 

das partes.

Se necessário, depois de certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE 

certidão de honorários em favor do advogado nomeado que atuou no feito.

Após as formalidades legais, ARQUIVEM-SE, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 72444 Nr: 965-15.2016.811.0105

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPP, MAdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER VINICIUS PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:20936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão posta na peça inicial, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de decretar o divórcio consensual de 

ERIVELTON PORFÍRIO PEDRO e MARCIANA ALVES DA ROCHA e MICHELE 

LIMA RIOS DE ABREU, nos termos do art. 226, § 6° da Constituição 

Federal/1988 e art. 1.580, § 2° do Código Civil.Com o trânsito em julgado, 

EXPEÇA-SE mandado de averbação, encaminhando-o ao respectivo 

Cartório de Registro Civil, a fim de que sejam procedidas as anotações 

necessárias no assento de casamento das partes.Se necessário, depois 

de certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE certidão de honorários em 

favor do advogado nomeado que atuou no feito.Após as formalidades 

legais, ARQUIVEM-SE, com as cautelas de estilo e anotações de 

praxe.INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 90497 Nr: 3067-39.2018.811.0105

 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: JADMN, ANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão posta na peça inicial, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de decretar o divórcio consensual de JUSSARA 

APARECIDA DIAS MACALI NEGRISOLI e ARMANDO NEGRISOLI NETO, nos 
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termos do art. 226, § 6° da Constituição Federal/1988 e art. 1.580, § 2° do 

Código Civil.Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de 

averbação, encaminhando-o ao respectivo Cartório de Registro Civil, a fim 

de que sejam procedidas as anotações necessárias no assento de 

casamento das partes.Após as formalidades legais, ARQUIVEM-SE, com 

as cautelas de estilo e anotações de praxe.INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao 

Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 85636 Nr: 154-84.2018.811.0105

 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: RL, EAPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:13438-A/MT, José Coelho da Costa - OAB:19119/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Ab initio, DEFIRO a gratuidade da justiça.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL ajuizado por ROSENILDO 

LOOSE e EDVANIA ANDRADE PEREIRA LOOSE, ambos devidamente 

qualificados.

O Ministério Público manifestou-se favorável à homologação.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Impende frisar que a Emenda Constitucional n. 66, de 13 de julho de 2010, 

alterou o § 6º do artigo 226 da Constituição da República Federativa do 

Brasil, dando-lhe nova redação, suprimindo os requisitos de prévia 

separação judicial por mais de 01 (um) ano ou de comprovada separação 

de fato por mais de 02 (dois) anos.

Nesse passo, analisando os autos, verifica-se que restou demonstrado 

que o pedido inicial satisfaz as exigências do artigo 226, § 6º da 

Constituição Federal.

Impende frisar que a cônjuge virago voltará a utilizar o nome de solteira.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão posta na peça inicial, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de decretar o divórcio consensual de 

ROSENILDO LOOSE e EDVANIA ANDRADE PEREIRA LOOSE, nos termos 

do art. 226, § 6° da Constituição Federal/1988 e art. 1.580, § 2° do Código 

Civil.

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais.

DESCABE condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência.

Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação, 

encaminhando-o ao respectivo Cartório de Registro Civil, a fim de que 

sejam procedidas as anotações necessárias no assento de casamento 

das partes.

Se necessário, depois de certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE 

certidão de honorários em favor do advogado nomeado que atuou no feito.

Após as formalidades legais, ARQUIVEM-SE, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

P. I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34183 Nr: 159-58.2008.811.0105

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT, Welinton André Vazarim Vigil - 

OAB:MT/11542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34183 Nr: 159-58.2008.811.0105

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT, Welinton André Vazarim Vigil - 

OAB:MT/11542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 91929 Nr: 3807-94.2018.811.0105

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Ricardo Pick, RICARDO SANCHES, 

WOSHIGTON KESTER VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN LOPES DIAS 

FERNANDES - OAB:21.072/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032

 Vistos;

Ante o teor das certidões de fls. 182, fls. 194 e fls. 206, DÊ-SE vistas dos 

autos ao Ministério Público para se manifestar no que entender de direito.

Após, tornem-me os autos CONCLUSOS para deliberações.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66722 Nr: 59-59.2015.811.0105

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. MENDES COMÉRCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A, Ricardo Neves 

Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora acerca das 

juntadas de AR's de referências 59 e 60, no prazo legal de 05 dias, sob 

pena de extinção do feito.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68431 Nr: 1143-95.2015.811.0105

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT/RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GORETE PASTRO ZANATTA ME, GORETE 

PASTRO ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com o objetivo de intimar a parte autora, via Dje, para 

se manifestar no prazo de 05 dias acerca da certidão de referência 15.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci
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 Cod. Proc.: 65193 Nr: 614-13.2014.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 91198 Nr: 3449-32.2018.811.0105

 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: TIMBÓ MADEIRAS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - OAB:7682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

tome ciência da audiência de conciliação deisgnada para o dia 26/11/2018, 

às 18h00min, a ser realizada na sala de conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66033 Nr: 1365-97.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHAS, FAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que se 

manifeste acerca da certidão do(a) Sr(ª). Oficial(a) de Justiça de fl.39.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40460 Nr: 36-55.2011.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, RDDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

tome ciência acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

05/11/2018, às 15h45min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 38337 Nr: 54-13.2010.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saul Elias de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35830 Nr: 2066-68.2008.811.0105

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ana Matias Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34183 Nr: 159-58.2008.811.0105

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT, Welinton André Vazarim Vigil - 

OAB:MT/11542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41457 Nr: 900-93.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 85937 Nr: 287-29.2018.811.0105

 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: EADO, MALDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO JOAO THIESEN 

FILHO - OAB:20.854 B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL ajuizado por ERCILIO 

ALVES DE OLIVEIRA e MARIA APARECIDA LOU DA SILVA, ambos 

devidamente qualificados.

O Ministério Público manifestou-se favorável à homologação.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Impende frisar que a Emenda Constitucional n. 66, de 13 de julho de 2010, 

alterou o § 6º do artigo 226 da Constituição da República Federativa do 

Brasil, dando-lhe nova redação, suprimindo os requisitos de prévia 

separação judicial por mais de 01 (um) ano ou de comprovada separação 

de fato por mais de 02 (dois) anos.

Nesse passo, analisando os autos, verifica-se que restou demonstrado 

que o pedido inicial satisfaz as exigências do artigo 226, § 6º da 

Constituição Federal.

Impende frisar que a cônjuge virago voltará a utilizar o nome de solteira.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão posta na peça inicial, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de decretar o divórcio consensual de ERCILIO 

ALVES DE OLIVEIRA e MARIA APARECIDA LOU DA SILVA, nos termos do 
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art. 226, § 6° da Constituição Federal/1988 e art. 1.580, § 2° do Código 

Civil.

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais.

DESCABE condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência.

Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação, 

encaminhando-o ao respectivo Cartório de Registro Civil, a fim de que 

sejam procedidas as anotações necessárias no assento de casamento 

das partes.

Se necessário, depois de certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE 

certidão de honorários em favor do advogado nomeado que atuou no feito.

Após as formalidades legais, ARQUIVEM-SE, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

P. I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34183 Nr: 159-58.2008.811.0105

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT, Welinton André Vazarim Vigil - 

OAB:MT/11542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o causídico que ora detém 

a carga do feito para que promova sua devolução dentro do prazo de três 

dias, nos termos do artigo 234, § 2º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de busca e apreensão do processo e demais sanções legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61820 Nr: 888-45.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Processo n.º 888-45.2012.8.11.0105 – Código: 61820Vistos;Cuida-se de 

pedido de revogação da prisão preventiva formulado por LEANDRO 

LUCIANO PEREIRA ao argumento de estar ausente os pressupostos 

autorizadores de sua segregação cautelar. Requereu alternativamente a 

concessão de liberdade provisória condicionada à aplicação de medidas 

cautelares diversas da prisão (fls. 65/73).Instado a se manifestar, o 

Ministério Público requereu que a Serventia do Juízo certifique nos autos 

se o Mandado de Prisão preventiva expedido nestes autos foi cumprido 

(fls. 77).Vieram-me os autos conclusos para deliberações. (...) 

DISPOSIÇÕES FINAISa) considerando que permanecem os requisitos dos 

art. 312 e 313 do CPP, MANTENHO a prisão preventiva do acusado 

LEANDRO LUCIANO PEREIRA;b) INTIME-SE a defesa do acusado para 

apresentar Resposta à Acusação no prazo legal, haja vista que seu 

comparecimento ao feito supre a ausência de citação pessoal ;c) Após a 

apresentação de defesa, tornem-me os autos CONCLUSOS para 

verificação das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo 

Penal.INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário com a máxima urgência, mormente o presente feito tramitar 

com a urgência “réu preso”.ÀS PROVIDÊNCIAS.Colniza-MT, 16 de outubro 

de 2018.RICARDO FRAZON MENEGUCCIJuiz Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31337 Nr: 464-76.2007.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALBERTO PEDROSO, Rg: 0691638-4, 

Filiação: Alcides Pedroso e Maria Rosa, data de nascimento: 04/03/1963, 

brasileiro(a), natural de Cascavel-PR, solteiro(a), serviços gerais. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu ALBERTO PEDROSO, acima qualificado, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, da sessão plenária de instrução 

e julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta comarca, designada para 

o dia 14/11/2018, às 08h30min, a ser realizado no plenário da Câmara dos 

Vereadores de Colniza - MT, no endereço Avenida do Contorno, s/nº, 

centro, Colniza-MT.

Despacho/Decisão: Vistos;Perlustrando os autos verifica-se que o réu foi 

intimado da sentença de pronúncia via editálicia, ex vi certidão de fls. 336, 

atendendo com plenitude a orientação do art. 420, parágrafo único, do 

Código de Processo Penal.Dessa forma, ante o teor da certidão de fls. 

393, DETERMINO a intimação do réu acerca da sessão plenária designada 

por edital.EXPEÇA-SE o edital com prazo de 15 (quinze) dias, consoante 

artigo 370 c/c 361, ambos do Código de Processo Penal.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, MAGNUM DE 

FIGUEIREDO MARISCO, digitei.

Colniza, 15 de outubro de 2018

Edelvan Mezomo Maurer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28230 Nr: 150-38.2004.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682/A

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO BATISTA ALVES, Filiação: 

Damásio Alves e Amorosa Alves, brasileiro(a), natural de Amazonas-AM, 

casado(a), seringueiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu JOÃO BATISTA ALVES, acima qualificado, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, da sessão plenária de instrução 

e julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta comarca, designada para 

o dia 09/11/2018, às 08h30min, a ser realizado no plenário da Câmara dos 

Vereadores de Colniza - MT, no endereço Avenida do Contorno, s/nº, 

centro, Colniza-MT.

Despacho/Decisão: Vistos;Perlustrando os autos verifica-se que o réu foi 

intimado da sentença de pronúncia via editálicia, ex vi certidão de fls. 205, 

atendendo com plenitude a orientação do art. 420, parágrafo único, do 

Código de Processo Penal.Dessa forma, ante o teor da certidão de fls. 

259, DETERMINO a intimação do réu acerca da sessão plenária designada 

por edital.EXPEÇA-SE o edital com prazo de 15 (quinze) dias, consoante 

artigo 370 c/c 361, ambos do Código de Processo Penal.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, MAGNUM DE 

FIGUEIREDO MARISCO, digitei.

Colniza, 15 de outubro de 2018

Edelvan Mezomo Maurer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34040 Nr: 187-26.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Soares de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT
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 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO SOARES DE SOUZA, Cpf: 

99909189372, Rg: 47357, Filiação: José Soares da Silva e Maria Jerônimo 

da Silva, data de nascimento: 16/06/1971, brasileiro(a), natural de Dom 

Pedro-MA, casado(a), prancheiro / serrador de madeira. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu FRANCISCO SOARES DE SOUZA, acima 

qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, da sessão plenária 

de instrução e julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta comarca, 

designada para o dia 30/11/2018, às 08h30min, a ser realizado no plenário 

da Câmara dos Vereadores de Colniza - MT, no endereço Avenida do 

Contorno, s/nº, centro, Colniza-MT.

Despacho/Decisão: Vistos;Perlustrando os autos verifica-se que o réu foi 

intimado da sentença de pronúncia via editálicia, ex vi certidão de fls. 

151/154, atendendo com plenitude a orientação do art. 420, parágrafo 

único, do Código de Processo Penal.Dessa forma, ante o teor da certidão 

de fls. 171, DETERMINO a intimação do réu acerca da sessão plenária 

designada por edital.EXPEÇA-SE o edital com prazo de 15 (quinze) dias, 

consoante artigo 370 c/c 361, ambos do Código de Processo 

Penal.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, MAGNUM DE 

FIGUEIREDO MARISCO, digitei.

Colniza, 15 de outubro de 2018

Edelvan Mezomo Maurer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41040 Nr: 615-03.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DEVANDE GONZAGA DOS SANTOS, 

Cpf: 42969549115, Rg: 0611358-3, Filiação: Nilo Gonzaga dos Santos e 

Maria Gina de Jesus, data de nascimento: 25/10/1967, brasileiro(a), natural 

de Diamante do Norte-PR, separado(a) judicialmente, autônomo / chapa, 

Telefone 98119-9382. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos em correição.Trata-se de ação penal movida pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de 

DEVANDE GONZAGA DOS SANTOS, acusado de praticar o crime do 

artigo 129, §9º e o delito previsto no artigo 147, todos do Código 

Penal.Conforme os autos, no dia 08 de maio de 2011, o acusado teria, com 

um pedaço de pau, ofendido a integridade física da vítima, sua convivente 

MARIA SÔNIA GOMES DA SILVA, após desentendimento entre 

ambos.Segundo consta, o agressor também teria ameaçado a vítima por 

meio de palavras e prometido causar mal injusto e grave a ela. Ambos 

estariam morando junto há cerca de três anos.O flagrante fora lavrado no 

mesmo dia (fl.09), sendo que o exame de corpo de delito (fls. 22/23) 

apontou lesão no terço inferior do antebraço, assim como no punho da 

ofendida, em razão da suposta paulada.Devande, em sede de inquérito 

policial, confirmou a versão da vítima quanto à agressão, mas negou 

ameaça fls. 23/24. Sustentou ainda que sua motivação teria sido diversa 

da versão apontada pela ofendida.Na oportunidade, a autoridade policial 

fixou fiança de R$ 5 mil, a qual não fora recolhida. Fora também pedido 

medidas protetivas em favor da vítima, o qual foi deferido quando da 

homologação do flagrante, em 10 de maio. (fls. 43/45)Na mesma decisão o 

réu fora posto em liberdade provisória por entender este juízo não 

subsistir razões para a manutenção do cárcere.O Ministério Público 

ofereceu denúncia em face do acusado, a qual foi recebida no dia 25 de 

janeiro de 2013. (fl.55) Por derradeiro, em alegações finais quando da 

audiência instrutória, o Ministério Público não se opôs a eventual 

prescrição do crime de ameaça e em suas alegações finais pugnou pela 

condenação do acusado como incurso no art. 129, § 9º do Código Penal. 

(fls. 109/112)De outra banda, a defesa, em alegações finais, pugnou pela 

absolvição, argumentando ausência de provas e contradição entre 

depoimentos, durante as fases investigatória e instrutória, e extinção da 

punibi l idade por eventual  prescr ição.Era o que cabia 

relatar.DecidoConforme consta no relatório, o representante do 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia em face de 

DEVANDE GONZAGA DOS SANTOS, qualificado nos autos, dando-o como 

incurso nas sanções tipificadas nos art. 129, §9º e 147, caput do Código 

Penal em concurso material de infrações (CP, art. 69) com as implicações 

da Lei n. 11.340/2006 contra a vítima MARIA SÔNIA GOMES DA SILVA.DO 

CRIME DE AMEAÇA (CP, ART. 147, CAPUT):O artigo 147 do Código Penal 

estabelece que comete o crime de ameaça aquele que: “ameaçar alguém, 

por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, a ponto de 

causar-lhe mal injusto e grave”.Trata-se de crime formal, cuja intenção do 

agente é intimidar a vítima, mas para a consumação não é necessário que 

o sujeito passivo se sinta ameaçado, basta que o agente haja com uma 

verdade tamanha, capaz de realmente assustar a vítima.Os crimes de 

ameaça, assim como em todos os outros que ocorrem normalmente 

distante de testemunhas, a palavra da vítima assume importante força 

probatória, restando apta a comprovar a materialidade e autoria e, por 

consequência, ensejar decreto condenatório, desde que apresentada de 

maneira firme e coerente, como foi o caso.Com isso, assinalo que a 

autoria do crime de ameaça imputada ao acusado é latente, uma vez que a 

prova coligida na fase policial e corroborada em sede judicial são 

circunstâncias que dão a segurança necessária para condená-lo.De outro 

norte, cabe ressaltar que entre a data do recebimento da denúncia 25 de 

janeiro de 2013 e a presente data da sentença,transcorreu lapso temporal 

de mais de quatro anos. Como o crime de ameaça tem pena máxima de 

seis meses, o prazo prescricional, conforme o art. 109 do Código Penal, 

inciso VI, do Código Penal, é de três anos, tendo prescrita assim a 

pretensão punitiva estatal quanto ao delito.No que tange o crime de lesão 

corporal praticado em situação de violência doméstica, o art. 129, §9º do 

Código Penal dispõe:Art. 129(...)§ 9º Se a lesão for praticada contra 

ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem 

conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das 

relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: (Acrescentado 

pela L-010.886-2004) (Alterado pela L-011.340-2006) Pena - detenção, de 

3 (três) meses a 3 (três) anos.A materialidade está comprovada pelo auto 

de prisão em flagrante delito (fl.09), boletim de ocorrência e auto de exame 

de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões de fl. 

22/23.No tocante à autoria delitiva, a dinâmica dos fatos e as provas 

produzidas durante o contraditório judicial comprovam a prática do crime 

de lesão corporal por parte do denunciado.Em juízo, a ofendida relata que 

o companheiro chegou na residência embriagado e lhe ofendeu 

verbalmente. Não satisfeito, o acusado desferiu um golpe com pedaço de 

pau em seu braço. Em seu depoimento, entretanto, a vítima disse ter sido 

com um facão.A presença de divergências que não chegam a alterar a 

verdade substancial dos fatos não caracteriza contradição, portanto, não 

tem o condão de contaminar a versão firme e coerente apresentada pela 

vítima, por se tratar apenas de modos distintos de relatar o mesmo fato.A 

Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, tem por objetivo 

prevenir, punir e erradicar a violência, física e moral, praticada pelo homem 

contra a mulher.O objetivo da nova lei vem no sentido de inibir as 

reiteradas práticas de violência doméstica que, mesmo após a criação das 

Delegacias da Mulher e dos Juizados Especiais, não impediram o aumento 

expressivo do número de registros, bem como o alto índice de 

reincidência, em virtude da certeza da impunidade.Cuida, portanto, de 

estatuto protetivo, que leva em consideração as condições peculiares das 

mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Desta forma, 

observo que a conduta do acusado se amolda à norma insculpida na 

legislação penal e por essa razão o denunciado deve ser condenado 

porque comprovadas autoria e materialidade do delito descrito no tipo do 

art. 129, §9º do Código Penal.Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, o que faço para 

CONDENAR DEVANDE GONZAGA DOS SANTOS, como incurso nas 

sanções do art. 129, §9º do Código Penal e reconhecer a extinção da 

punibilidade no que tange a prática do crime de ameaça (CP, art. 147, 

caput) com fundamento no art. 107, IV do Código Penal.DOSIMETRIAAtento 

às diretrizes do art. 59 do Código Penal passo à dosimetria da pena.1.1 

Circunstâncias judiciais:No tocante a culpabilidade verifico que o acusado 

não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna 
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sua conduta inserida no próprio tipo; Sobre os antecedentes assinalo que 

o acusado é tecnicamente primário frente ao disposto no art. 5º, LVII da 

Constituição Federal; Nada existe de palpável nos autos sobre sua 

conduta social; Além disso, não há elementos suficientes para aferir sua 

personalidade, razão pela qual nada deve ser levado em consideração 

para aumento da pena-base; Os motivos e as circunstâncias do crime são 

próprios do tipo, portanto, nada a valorar; As consequências extrapenais 

não foram graves; Ao que se nota o comportamento da vítima não 

contribuiu para o resultado.Analisadas as referidas circunstâncias 

judiciais, reputo como necessário e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime a pena base no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) 

meses de detenção.1.2. Circunstâncias legais:Não há circunstâncias 

agravantes a serem consideradas e, não obstante haver a atenuante de 

confissão espontânea, este não alterará o cálculo da pena base que já 

fora fixada no mínimo legal.1.3 - Causas de diminuição e de aumento de 

pena:Também não há causas de aumento ou de diminuição de pena a ser 

consideradas. Destarte, após considerar todas as circunstâncias 

cabíveis, torno a pena definitiva em 3 (três) meses de detenção por 

considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.O regime 

inicial de cumprimento da pena será o ABERTO (art. 33, §2º, alínea “c” do 

Código Penal).Considerando que o acusado não preenche os requisitos do 

artigo 44 do Código Penal porque o crime foi cometido com violência à 

pessoa, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena 

restritiva de direito.De outro giro, concedo ao acusado a SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DA PENA, pelo prazo de dois anos, nos termos do artigo 77 

e seguintes do Código Penal, porque o condenado não é reincidente em 

crime doloso; a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a 

personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias 

autorizam a concessão do benefício; além do mais não é cabível a 

substituição prevista no art. 44 do Código Penal.Assim, determino a 

suspensão condicional da pena privativa de liberdade imposta ao réu pelo 

prazo de 02 (dois) anos, desde que observadas as seguintes condições 

(CP, art. 78, §2º):I – Proibição de frequentar determinados lugares, tais 

como bares, prostíbulos e congêneres a fim de evitar o uso de bebida 

alcoólica e a prática de novos delitos;II - Proibição de se ausentar da 

Comarca onde reside sem autorização do Juiz; eIII – Comparecimento 

pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades.O réu deve recorrer em liberdade, uma vez que ausentes os 

requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.Intime-se a 

ofendidas pessoalmente desta decisão, cientificando-a, ainda, de que 

caso o requerido descumpra qualquer das medidas acima impostas, 

deverão imediatamente procurar a Delegacia de Polícia ou mesmo o Fórum 

local para a adoção das medidas pertinentes (artigo 201, §2º, do 

CPP).Isento o réu do pagamento das custas e despesas 

processuais.Oportunamente, após ser devidamente certificado o trânsito 

em julgado desta sentença, determino que sejam tomadas as seguintes 

providências:a) LANCE-SE o nome do condenado no rol dos culpados; b) 

OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a 

condenação do denunciado, com a sua devida identificação, 

acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do 

disposto no art. 71, § 2º, do Código Eleitoral c.c. art. 15, inciso III, da 

Constituição Federal;c) COMUNIQUE-SE ao INI, ao INFOSEG e ao Cartório 

Distribuidor, cumprindo-se as demais determinações constantes da Seção 

13, do Capítulo VII, da CNGC;d) Expeça-se guia de recolhimento para fins 

de execução penal;Após o cumprimento de todas as determinações 

constantes na presente sentença, remetam-se os autos ao ARQUIVO com 

as baixas e anotações de praxe.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, MAGNUM DE 

FIGUEIREDO MARISCO, digitei.

Colniza, 15 de outubro de 2018

Edelvan Mezomo Maurer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82782 Nr: 3886-10.2017.811.0105

 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: JCF, LRdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Melhor analisando os autos, verifica-se que as partes não recolheram as 

custas processuais ou apresentaram declaração de hipossuficiência, 

documento imprescindível para a análise do pedido de assistência 

judiciária gratuita.

Sendo assim, INTIMEM-SE as partes para que recolham as custas 

processuais ou juntem declarações de hipossuficiência, no prazo de 15 

dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39319 Nr: 790-31.2010.811.0105

 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: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlso Skrzyszowski 

Junior - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fls. 44, certifico que decorreu o prazo de 

180 (cento e oitenta) dias de suspensão do feito e impulsiono os autos 

para intimar o exequente a se manifestar, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82396 Nr: 2571-28.2018.811.0099

 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 PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JOEL ZIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 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 especificar as 

provas que pretende produzir/requerer o que entende de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82257 Nr: 2499-41.2018.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BRAULIO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO, 

FERNANDA MARIA GUITTI AMENDOLA JUNQUEIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PESSOAS NÃO IDENTIFICADAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO MACHADO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:OAB/SP 214.294

 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 segundo Oficial de Justiça, conforme 

despacho de ref. 25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva
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 Cod. Proc.: 82257 Nr: 2499-41.2018.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BRAULIO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO, 

FERNANDA MARIA GUITTI AMENDOLA JUNQUEIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PESSOAS NÃO IDENTIFICADAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO MACHADO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:OAB/SP 214.294

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Em Certidão, requereu o Oficial de Justiça o reforço de outro Oficial, tendo 

em vista a "complexidade do presente mandado de reintegração de 

posse".

Analisando-se o contexto fático-processual, especialmente em leitura ao 

Estudo de Situação feito pelo Comitê, nota-se que há uma extensa área a 

ser coberta pela atuação, bem como há intensa dificuldade em se deslocar 

(fala-se em necessidade de motocicletas, pois veículo de quatro rodas 

não consegue acesso a determinados pontos).

Assim, concorda-se com a possibilidade de mais de um Oficial de Justiça 

ser designado para o ato, valendo-se aqui, do conteúdo do art. 536, §2º e 

art. 846, §1º, todos do CPC, aqui aplicados analogicamente, já que a 

situação é tão ou mais drástica do que se tem nos casos abstratos 

previstos nas normas mencionadas.

Por isso, DEFERE-SE a designação de outro Oficial de Justiça, ficando 

decidido desde já, PORÉM, que a falta de depósito de valores relacionados 

à Diligência NÃO PODE IMPEDIR o ato, devendo ser objeto de cobrança 

ulterior, tendo em vista a proximidade da data apontada e a dificuldade em 

se preparar novamente todo o grupo para o cumprimento (considerando o 

estudo feito).

À SECRETARIA para providenciar o necessário para o cumprimento e 

pagamento (mesmo que ulterior) dos valores respectivos e pertinentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79436 Nr: 658-11.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS LOPES SOBREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Ante o exposto, DESIGNA-SE sessão para julgamento pelo Egrégio 

Tribunal do Júri para o dia 13 de dezembro de 2018, às 13h30min, na Sala 

de Audiência do Fórum de Cotriguaçu. IV PROVIDÊNCIAS – À 

SECRETARIAPor fim, a SECRETARIA para:1.PROVIDENCIAR (se isso já 

não foi feito) o requerido pelo Ministério Público (TÓPICO II, acima), 

atentando-se à questão da juntada em até três dias úteis e imprescindível 

intimação da outra parte;2.ATENTAR-SE à questão do INSTRUMENTO 

(facão) e sua exibição em Plenário;3.INTIMAR as testemunhas arroladas 

na fase do art. 422 do CPP, atentando-se aos endereços indicados, 

ATENTANDO-SE AO DETALHE DE QUE A INTIMAÇÃO DO ADOLESCENTE 

WELLINGTON DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE SEU 

RESPONSÁVEL;4.INTIMAR o acusado e a Defesa (pessoalmente, se 

Defensor nomeado);5.ESTANDO PRESO o acusado, OFICIAR à Direção do 

Presídio respectivo e requisitar a condução do preso ao Fórum de 

Cotriguaçu na data e horário especificados;6.INTIMAR os 

jurados;7.INTIMAR o Ministério Público;8.EXTRAIR cópias desta decisão e 

da Pronúncia, as quais deverão ser entregues aos Jurados (art. 472, p. 

único, do CPP).Publicar. Intimar.Cumprir, expedindo-se o necessário para a 

preparação da Sessão Plenária.Cotriguaçu/MT, 17/10/2018.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 70994 Nr: 2133-70.2016.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIA ISILDA ZANIN FEITOSA ME, 

ANTÔNIA ISILDA ZANIN FEITOSA, EDÉZIO JOSÉ DO NASCIMENTO 

FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

quanto a certidão de ref. 29, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63075 Nr: 30-61.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SANTOS DE JESUS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Ante o exposto:i.RECEBE-SE A DENÚNCIA quanto a JOSÉ SANTOS DE 

JESUS JÚNIOR pela suposta prática de conduta tipificada como infração 

penal pelo art. 33 da Lei 11.343/06.DESIGNA-SE audiência de INSTRUÇÃO 

e JULGAMENTO para o dia 10/12/2018, às 15h30min, ocasião em que 

serão realizados os depoimentos das testemunhas (em sentido amplo) e 

também o interrogatório do réu (se comparecer). Importante consignar que 

alguns policiais indicados como testemunhas pelo Ministério Público, ao 

que tudo indica, não mais trabalham na Comarca, de modo que deve ser 

mantido contato (por telefone, se possível) com a Cia da PM e Delegacia 

de Polícia Civil respectivas e verificar o local onde estão lotados, sendo 

expedida a Precatória respectiva. Por fim, à SECRETARIA para:1.MANTER 

contato (por telefone, se possível) com a Cia da PM e Delegacia de Polícia 

Civil respectivas, 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 90 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 (DEVENDO ESTE SER CITADO) 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.: 64501 Nr: 1155-64.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO CLARINDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Vistos em correição...

Antes de concluir pela revogação ou não, deve-se ouvir a Defesa.

Assim, INTIMAR a Defesa do beneficiado para justificativa. Prazo de 10 

dias.

Após, conclusos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9234 Nr: 42-66.2000.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CORREIA DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b, OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682/A/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDIR CORREIA DE MELLO, Cpf: 

54999316153, Rg: 912.238, Filiação: Sebastião Correia de Melo e Jurema 

Gonçalves de Almeida, data de nascimento: 09/10/1972, brasileiro(a), 

natural de Três Barras-PR, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido
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Finalidade: INTIMAÇÃO do Réu, para que compareça à Sessão para 

Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri para o dia 26 de novembro de 

2018, às 13h30min, na Sala de Audiência do Fórum de Cotriguaçu.

Despacho/Decisão: Ante o exposto, DESIGNA-SE sessão para julgamento 

pelo Egrégio Tribunal do Júri para o dia 26 de novembro de 2018, às 

13h30min, na Sala de Audiência do Fórum de Cotriguaçu. IV 

PROVIDÊNCIAS – À SECRETARIAForam feitas pesquisas acerca do 

endereço das testemunhas, conforme documentos juntados. Por fim, a 

SECRETARIA para:1.PROVIDENCIAR (se isso já não foi feito) o requerido 

pelo Ministério Público (TÓPICO II, acima), atentando-se à questão da 

juntada em até três dias úteis e imprescindível intimação da outra 

parte;2.INTIMAR as testemunhas arroladas na fase do art. 422 do CPP, 

atentando-se aos endereços indicados;3.ATENTAR-SE para o endereço 

da testemunha LORISMAR (fl. 391), uma Oficina Mecânica;4.INTIMAR o 

acusado (por Edital, se assim se deu a intimação da Pronúncia e não 

haver notícia de indicação de novo endereço) e a Defesa (pessoalmente, 

se Defensor nomeado);5.ESTANDO PRESO o acusado, OFICIAR à Direção 

do Presídio respectivo e requisitar a condução do preso ao Fórum de 

Cotriguaçu na data e horário especificados;6.INTIMAR os 

jurados;7.INTIMAR o Ministério Público;8.EXTRAIR cópias desta decisão e 

da Pronúncia, as quais deverão ser entregues aos Jurados (art. 472, p. 

único, do CPP).Publicar. Intimar.Cumprir, expedindo-se o necessário para a 

preparação da Sessão Plenária.Cotriguaçu/MT, 09/10/2018.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI, digitei.

Cotriguaçu, 17 de outubro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67521 Nr: 27-38.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, ERDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYKON ANTONIO REZENDE - 

OAB:41780, MILLER GOULART DA SILVA - OAB:42210

 Certifico que nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de Ref: 61. Este valor deverá ser 

lançado para o recolhimento das custas. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11(Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor. O sistema vai gerar 

o Boleto. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

paga (cópia da guia e comprovante de pagamento) no protocolo geral de 

Fórum 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 do nome e 

CPF, da parte requerida dos autos, junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79974 Nr: 975-09.2018.811.0099

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARDO-V"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

8.282,00( Oito mil e duzentos e oitenta e dois reais ), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença de Ref: 10. Este valor deverá ser lançado 

separado, sendo R$ 4.222,55 ( Quatro mil e duzentos e vinte dois reais e 

cinquenta e cinco centavos ) para o recolhimento das custas e R$ 

4.059,45 (Quatro mil e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos 

) para fins da guia de Taxas. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga (cópia da guia 

e comprovante de pagamento) no protocolo geral de Fórum 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 do nome 

e/ou CPF/CNPJ, da parte autora dos autos, junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC-TJMT.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35296 Nr: 196-98.2011.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE BRUNA SCARSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JAQUELINE BRUNA SCARSI, Rg: 

1811667-1, Filiação: Vilmar Scarsi e Edna Guilherme Scarci, data de 

nascimento: 09/09/1991, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

estudante. 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...Após procura via INFOJUD, resposta apareceu. Assim, 

cabe a tentativa de citação a partir do endereço (desde que 

razoavelmente concreto) indicado, isso antes da citação por Edital. 

Antecipando possível não localização, desde já se conclui pela 

subsequente citação por Edital. Apenas para explicitar e resolver questão 

processual, qual seja, o local de publicação do edital, entende-se que a 

afixação de edital no “átrio do fórum” e “publicação na imprensa escrita, 

onde houver” (art. 365, p. único, do CPP) não garante a devida publicidade 

ao ato. Assim, além de afixação no “átrio”, também se dará a publicação 

via DJe.Portanto, à SECRETARIA para:1.Inicialmente, EXPEDIR Precatória à 

Comarca de SINOP/MT para CITAR JAQUELINE BRUNA SCARSI (rua das 

Seringueiras, 2557, Maringá 02), pessoalmente, nos termos do art. 396 do 

CPP, podendo responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

dias;2.Na citação, deverá haver indagação se tem CONDIÇÕES DE 

CONSTITUIR ADVOGADO nos autos ou se pretende a nomeação de 

advogado dativo, devendo haver advertência de que, não apresentada a 

resposta no prazo legal, será nomeado defensor para apresentá-la;3.NÃO 

APRESENTANDO resposta ou afirmando que não constituirá defensor, 

proceder à nomeação de Defensor (a partir de lista constante da 

Secretaria, obedecendo, como sempre, à alternância) para apresentar 

resposta e seguir no processo;4.NÃO HAVENDO O ENCONTRO, CITAR, 

por Edital, a acusada para apresentar resposta à acusação, pelo prazo de 

quinze dias (art. 361 do CPP), observando-se o art. 365 do CPP, 

indicando-se expressamente, nos termos do artigo 396-A do CPP, a 

possibilidade de alegar tudo o que interesse à sua defesa, bem como 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas; OBS.: o Edital também deverá ser divulgado no 

DJe;5.APRESENTADA RESPOSTA, conclusos (análise de resposta à 

acusação e possível designação de audiência);6.APÓS Edital, não 

havendo resposta, conclusos para suspensão do processo, pois o 

Ministério Público já se manifestou.Serve o presente como 

MANDADO/PRECATÓRIA.
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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, Bianca Cardozo de 

Souza , digitei.

Cotriguaçu, 15 de outubro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80393 Nr: 1268-76.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA SILVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 À SECRETARIA para:

1. Vistas às partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos para sentença.

 Saem os presentes intimados.

Comarca de Dom Aquino

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 34/2018/DF

O Doutor Valter Fabricio Simioni da Silva, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Jesinete Alves Silveira, matrícula 8812, 

Técnico Judiciário PTJ, designada Gestora Administrativa 3 da Comarca de 

Dom Aquino, estará afastado de suas funções no período de 05 a 

24/11/2018, em decorrência de usufruto de 20(vinte) dias de férias 

referente ao exercício de 2016,

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora MARINA SOARES DO NASCIMENTO AGUIAR, 

matrícula n. 8669, Auxiliar Judiciário - PTJ, para exercer a função de 

Gestora Administrativa 3 da Comarca de Dom Aquino, no período de no 

período de 05 a 24/11/2018, em virtude do afastamento da titular, 

decorrente de férias.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Cumpra-se.

 Dom Aquino, 18 de outubro de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 55922 Nr: 1443-71.2018.811.0034

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra R. Montanher 

Brescovici - OAB:7366

 Vistos, etc.

1. Trata-se de pedido de Medida Protetiva deferida à vítima em desfavor do 

agressor.

Consta manifestação do MP pela revogação das medidas protetivas e pelo 

arquivamento (Ref. 31).

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 Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 55282 Nr: 1137-05.2018.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO GONÇALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Scherer - OAB:3.720

 Processo nº 1137-05.2018.811.0034

Código 55282

VISTOS,

 1. Trata-se de ação Penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

em desfavor de CARLOS ROBERTO GONÇALVES DA COSTA, pela 

suposta pratica do crime previsto do artigo 244 do código Penal Brasileiro.

2. A denúncia foi recebida em 12/06/2018 (ref. 4). O denunciado foi citado 

à ref. 12 e informou a necessidade de nomeação de advogado dativo para 

patrocinar sua defesa.

 3. Em Resposta à Acusação a defesa não apresentou preliminares 

(Ref.26).

4. Verifico que não ser caso de absolvição sumária, pois ausentes às 

hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal.

5. O fato narrado na denúncia, em tese, é típico e ausente a princípio, das 

excludentes de ilicitude, de culpabilidade ou de punibilidade, devendo 

nesta fase processual, a autoridade judiciária aprofundar na análise 

material, demandando dilação probatória.

6. Assim, feita as ponderações necessárias, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 15h45 (MT).

 7. Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, 

devendo constar no mandado, dia, hora e local.

8. Intime-se o acusado, e depreque-se a oitiva de eventuais testemunhas 

residentes em outras comarcas.

9. Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

10. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino/MT, 15 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em substituição legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 75126 Nr: 1028-13.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E G COMERCIAL LTDA, ELIANE GARCIA, 

EDIVALDO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, compareceu a esta secretaria a senhora Eliane 

Garcia e informou que a divida que lhe é cobrada já foi devidamente 

parcelada. A mesma pede para que junte aos autos os documentos que 

compravam sua alegação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 73594 Nr: 302-39.2015.811.0093

 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: RUI IVANES GEHRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIO RUDY GEHRES - ESPÓLIO, RENY NAYR 

GEHRES - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que transcorreu o prazo de suspensão determinado no 

despacho de folha 28, em ato continuo, impulsiono os presentes autos 

para intimar a parte autora a dar o devido prosseguimento ao feito, 

conforme despacho anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 79769 Nr: 1051-85.2017.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILMARI SALETE RUPPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da não localização da parte requerida, impulsiono os autos para 

que seja devolvido a comarca de origem.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 76225 Nr: 265-75.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agroindustrial dos Prod. Rurais de 

Feliz Natal - COOPERFELIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANOELLY DO COUTO 

ALBERNAZ SILVA - OAB:16835/O

 Certifico que em consulta ao sistema SisconDJ, foi constatado que o 

Alvara já se econtra expedido e assinado pelo Juiz, aguardando apenas o 

relatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 75126 Nr: 1028-13.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E G COMERCIAL LTDA, ELIANE GARCIA, 

EDIVALDO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para que a pate autora se manifeste quanto aos 

documentos juntados pela parte ré.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71528 Nr: 919-67.2013.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Fernando Collar Telles

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcione Marques Camargo - 

OAB:RS/24.186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo apenso a processo que será analizado pelo Tribunal. 

Aguardando carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 73838 Nr: 394-17.2015.811.0093

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:9231

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para requerer o que lhe 

for de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 46144 Nr: 246-84.2007.811.0093

 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: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:10990/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da petição juntada pela parte autora, folha 131, solicitando extinção 

sem julgamento, impulsiono os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 75820 Nr: 67-38.2016.811.0093

 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: WALDECIR BRUNO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Garbeline 

Fonseca - OAB:23328/0

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerida acerca da decisão de 

fls. 50

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 38946 Nr: 355-06.2004.811.0093

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS RODRIGUES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS BORGES, MARIA ROSALINA 

RAMOS, VALDEMAR AMARAL, ROSALIA BALTAZAR AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT - 3530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B, LUIZ PINHEIRO - OAB:2621-MT, SILVANO 

FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280-B/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista, o pedido concedido nos autos em fls.712, e diante do 

apensamento nesses autos.

 Aguarde-se cumprimento da decisão.

Após, retornem-se os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 75757 Nr: 23-19.2016.811.0093

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS LEITE DOS SANTOS, CLEMILDA CESARINI DOS 

SANTOS, Nelson Leite dos Santos, CLEIDE ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:6972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURI RODRIGUES DE LIMA - 

OAB:19104/O

 Vistos, etc.

Tendo em vista, o pedido deferido nos autos em fls.188-189, e diante do 

apensamento nesses autos.

Aguarde-se cumprimento da decisão.

Após, retornem-se os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71743 Nr: 1127-51.2013.811.0093

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE ANTONIO DOS SANTOS, Nelson Leite dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RODRIGUES DE LIMA, LUIZ CARLOS 

BORGES, VALDEMAR AMARAL, MARIA ROSALINA RAMOS, ROSALIA 

BALTAZAR AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9.811 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de petição de fls. 31.

Intime-se.

Após, retornem-se os autos ao Arquivo com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 74937 Nr: 912-07.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA ARARAPA LTDA EPP, AMARILDO 

JOSE VENDRAME, CLEBER ITACIR PINTO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Conforme citação de fls.16, INTIME-SE a parte executada para requerer o 

que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 81138 Nr: 1870-22.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:16244

 Vistos, etc.

Diante do novo endereço da testemunha Leidiane Pontes apresentado pelo 

Parquet às fls. 339, Designo audiência para sua oitiva no dia 28/11/2018, 

às 15h30min, a qual será realizada juntamente com os autos código 

82684.

Em caso de não intimação da Testemunha, vistas as partes para se 

manifestarem quanto a sua desistência ou apresentar endereço 

atualizado, sendo que deixo desde já Determinado a expedição de Carta 

Precatória, para sua oitiva em caso de novo endereço em outra cidade.

Em caso de desistência da Testemunha, vistas as partes para 

apresentação de Alegações Finais no prazo legal.

Diante da dificuldade do Sistema Penitenciário em transportar os presos 

para outras Comarcas, e, considerando ainda, que a defesa técnica se 

fará presente na solenidade, não havendo prejuízo ao acusado 

DETERMINO a realização da audiência sem a presença do réu nesta 

Comarca.

Proceda a Secretaria a devida intimação da Defesa.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 74932 Nr: 907-82.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silva Maquinas Ltda, MARIO PEREIRA DA 

SILVA, ODETE MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DETERMINO a intimação da parte exequente, a fim de que se manifeste 

quanto ao prosseguimento da ação, providenciando o necessário para o 

deslinde do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso VI, do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e volte-me os autos conclusos 

para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71194 Nr: 577-56.2013.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ART SUPERMERCADO ATACADO LTDA - ME, 

AIRTON RENI TOSIN, GEMA MARIA TOSIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se integralmente a deliberação judicial retro proferida nos autos, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 75636 Nr: 1270-69.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Plinio Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se integralmente a Sentença de fls. 54.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 74014 Nr: 470-41.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia Santos de Souza 

Dornelles - OAB:13.906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se o que determinado à fl. 30.

Após,. CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 78249 Nr: 1324-98.2016.811.0093
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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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

FELIZ NATAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Garbeline 

Fonseca - OAB:23328/0

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO COMINATÓRIO, COM PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E MULTA COMINATÓRIA em que o 

Ministério Público em substituição legal de SIMONE GUIMARÃES MOREIRA 

postulou pelo medicamento XARELTO 20 MG - 01 dose diária em seu 

favor, contra o ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE FELIZ 

NATAL/MT.

A inicial (fls. 04/07) veio instruída dos documentos de fls. 08/17, sendo 

devidamente recebida às fls. 18, oportunidade em que foi determinado 

expedição de ofício ao NAT para emissão de parecer.

 Parecer do Núcleo de Apoio técnico do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso juntado às fls. 47/48.

Decisão deferindo o pedido liminar (fls. 22/26).

Citação positiva da parte requerida Município de Feliz Natal/MT (fls. 31/32), 

apresentando contestação às fls. 38/54.

Estado de Mato grosso, devidamente intimado (fls. 55/57), ofereceu 

contestação às fls. 33/37, informando que, em razão do deferimento da 

liminar, havia oficiado o Secretário de Estado e Saúde para cumprir a 

determinação judicial exarada nos autos. Ainda, alegou que a parte autora 

não demonstrou sua incapacidade econômica, falou acerca do 

comprometimento com o princípio da universalidade do acesso a saúde, a 

impertinência da aplicação da multa diária.

Impugnação as contestações juntada às fls. 58/62, o Parquet pugnou pelo 

julgamento antecipado do mérito, com a procedência da ação, 

confirmando-se a liminar deferida às fls. 22/26.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e Decido.

De início, vale mencionar que o Superior Tribunal de Justiça julgou em 

25/04/2018 o Recurso Especial n° 1657156/RJ, referente ao TEMA 106 

dos recursos repetitivos, ocorrendo a publicação do acórdão em 

04/05/2018.

 A questão que foi submetida a julgamento no TEMA 106 versou sobre a 

"Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não 

incorporados em atos normativos do SUS."

Sobre o assunto foi firmada a seguinte tese como modulação de efeitos no 

TEMA REPETITIVO n. 106/STJ:

 "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos 

do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

 1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e 

circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da 

imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da 

inefácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo 

SUS;

2 - Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento;

3 - Existência de registro na ANVISA do medicamento.".

 Modulação de efeitos:

 "Sendo assim, verifica-se que o caso em tela impõe a esta Corte Superior 

de Justiça a modulação dos efeitos deste julgamento, pois vinculativo (art. 

927, inciso 111, do CPC/2015), no sentido de que os critérios e requisitos 

estipulados somente serão exigidos para os processos que forem 

distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento." (trecho do 

acórdão publicado no DJe de 04/05/2018).

Ante o exposto, considerando o teor da decisão de fls. 64, REVOGO a 

suspensão da vertente demanda, determinando o regular andamento do 

feito.

 O Município requerido alegou em sede de preliminar a sua ilegitimidade 

passiva, uma vez que a responsabilidade seria do Estado de Mato Grosso.

Não merece acolhida a preliminar aventada, uma vez que, no que toca ao 

direito do cidadão à saúde e à integridade física, a responsabilidade do 

Município é conjunta e solidária com a dos Estados e da União. E, 

tratando-se de responsabilidade solidária, a parte necessitada não é 

obrigada a dirigir seu pleito ao ente que se responsabilizou internamente, 

podendo direcioná-lo àquele que lhe convier, devendo ser considerada, 

ainda, a urgência no recebimento do medicamento à paciente.

Ademais, o Sistema Único de Saúde é uma instituição descentralizada, não 

se podendo estabelecer, para sua atuação, núcleos com competências 

diferenciadas nos diversos entes federativos, sob pena de obstar a 

concretização do direito à saúde, mormente nos casos de urgência. É 

dizer, o Sistema Único de Saúde, tendo em vista o seu caráter de 

descentralização, torna solidária a responsabilidade pela saúde, 

alcançando a União, os Estados e os Municípios.

 Tendo em vista a responsabilidade solidária, torna-se desnecessária a 

decisão da lide de modo uniforme para todos os responsáveis solidários, 

não havendo, sequer a necessidade de se falar em formação de 

litisconsórcio necessário, a teor do que dispõe o artigo 114, do Código de 

Processo Civil.

 Com efeito, dispõem os arts. 23 e 198, da Constituição Federal, que:

 "Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios:

 (...) II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das 

pessoas portadoras de deficiência;"

 "Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes:

 I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

 II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, 

sem prejuízo dos serviços assistenciais;

 III - participação da comunidade.

 § 1º O sistema único de saúde será financiado, nos termos do artigo 195, 

com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes."

 A propósito, os v. acórdãos:

 "MANDADO DE SEGURANÇA - INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PÚBLICO - 

S.U.S. - GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO À SAÚDE - ARTIGO 6º 

E 196 DA C.F. "É de responsabilidade concorrente da União, Estados e 

Municípios o dever de garantir saúde a todos; tal lição emana da Carta 

Maior". (TJMG - APCV 000.308.437-3/00 - 7ª C.Cív. - Rel. Des. Alvim 

Soares - J. 03.02.2003).

 No caso em comento, como já mencionado retro, a responsabilidade da 

União, dos Estados e do Município, no que tange à saúde, é solidária, de 

forma que o Município requerido é a pessoa correta para atender ao pleito 

da autora, não podendo se furtar de sua obrigação, prevista 

constitucionalmente.

 Assim, o Município, o Estado e a União são solidários na obrigação 

pleiteada na petição inicial, podendo a autora direcionar seu pedido a quem 

melhor lhe convier.

Quanto a Preliminar de ausência de demonstração de hipossuficiência 

Financeira, verifico ser a parte representada pelo Ministério Público, além 

de ser a saúde um dos direitos fundamentais do ser humano, não podendo 

o Estado se negar a proporcioná-lo independente do poder aquisitivo da 

parte. Assim, rejeito a preliminar arguida.

Desse modo, rejeitada as referidas preliminares e tendo em vista que as 

provas constantes nos autos são suficientes ao deslinde do feito, passo 

ao julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355, I, do CPC, 

vejamos:

“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de 

outras provas.”

 Não havendo matéria de ordem processual a enfrentar, passa-se à 

análise do mérito da causa.

No caso em tela, necessário se faz transcrever os seguintes dispositivos 

constitucionais:

“Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança, e à propriedade, nos termos seguintes:

...omissis...

§ 1° - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata

 “Art. 6° - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

“Art. 194 – A seguridade social compreende um conjunto integrado de 

ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a 

assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 
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social.

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei organizar a 

seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

I – universalidade da cobertura e do atendimento;”

 “Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Art. 197 – São de relevância pública as ações e serviços de saúde, 

cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 

diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou 

jurídica de direito privado.”

Verifica-se assim, que a CF/88 alocou a saúde no “status” de direito social 

e, como tal, deve ser protegida e garantida pelo Estado. Aliás, é esse o 

entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - 

DEFERIMENTO - OBRIGAÇÃO ATRIBUÍDA AO ESTADO - FORNECIMENTO 

GRATUITO EM LEITO DE UTI - PACIENTE ACOMETIDO DE QUADRO GRAVE 

COM RISCO DE VIDA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM E IMPOSSIBILIDADE DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA - REJEIÇÃO - LEI 8.080/90, CONSTITUIÇÕES FEDERAL 

E ESTADUAL - ART. 196 E 217 - PROMOÇÃO DA SAÚDE - 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO - NORMA DEFINIDORA DE DIREITO 

FUNDAMENTAL - APLICAÇÃO IMEDIATA - ART. 5º, § 1º, CF - ALEGAÇÃO 

DE NECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - INVIABILIDADE - 

ALEGAÇÃO DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO PODER 

EXECUTIVO - IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE INDEMONSTRA-ÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE ÔNUS DA PROVA DA EXISTÊNCIA 

DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO 

AUTOR - RECURSO IMPROVIDO. Sendo a saúde e a vida direitos de todos 

e dever do Estado, possuem aplicação imediata, não se cuidando, pois, de 

norma programática, mas sim definidora de direito fundamental, ex vi do 

artigo 5º, § 1º da Lei Maior. É possível, excepcionalmente, a concessão de 

antecipação de tutela contra o Estado, quando caracterizado o estado de 

necessidade e a exigência de preservação da vida humana. A alegada 

ausência de previsão orçamentária não pode ser motivo para a negativa 

de internação em UTI e para o respectivo pagamento das despesas dela 

decorrentes, uma vez que não há termos de comparação entre previsão 

orçamentária e o direito à vida”. (negritou-se)

Não menos importante, o direito social, dentre os direitos fundamentais, se 

notabiliza pela finalidade de realizar a justiça distributiva, de sorte que o 

indivíduo originariamente privado dos direitos fundamentais, que lhe é 

imanente, teria nos direitos sociais elencados na Constituição Federal o 

meio de alcançar o desenvolvimento de uma vida digna. Afinal, os ditos 

direitos sociais, pertencentes à segunda geração dos direitos 

fundamentais, visam nada mais nada menos do que a igualdade entre os 

homens.

Assim, a concessão do pedido inicial objetiva tão-somente outorgar ao 

indivíduo o mesmo direito à saúde usufruído por tantos outros que foram 

beneficiados por uma situação financeira abastada.

Logo, além do direito social garantido pela Constituição Federal de 1988, 

tem ele a proteção contida no artigo 2º da Lei n. 8.080/90, que imputa ao 

Estado, entenda-se: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a 

obrigação de providenciar as condições indispensáveis ao pleno exercício 

do direito à saúde. Veja-se:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 

execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de 

riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de 

condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

 Registre-se que, não bastasse a proteção constitucional, o direito social à 

saúde encontra sustentáculo também na Lei 8080/90, que, em seu art.2º, 

atribui ao Estado, isto é, a todos entes federados a se: União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, a obrigação de providenciar as condições 

indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, senão vejamos:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício (...)

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 

execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de 

riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de 

condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

 Logo, sendo a saúde um direito fundamental do cidadão, é 

responsabilidade solidária da União, do Estado e do Município 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 

tratamento deve estar embutido na obrigação dos Entes Públicos. Afirmar 

o contrário seria o mesmo que, de forma indireta, descumprir um comando 

que a constituição 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, e deve 

englobar todas as medidas que viabilizem esse dever.

Nesse sentido é a jurisprudência do TJ/MT:

 “(...) CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO 

MÉDICO - NEGATIVA DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - 

DEVER DO ESTADO DE GARANTIR A SAÚDE - RECURSO IMPROVIDO. A 

NEGATIVA DE CUSTEAR TRANSPORTE PARA POSSIBILITAR 

TRATAMENTO MÉDICO AFRONTA OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS 

QUE GARANTEM ACESSO À SAÚDE PÚBLICA”. (3ª Câmara Cível, Recurso 

de Agravo de Instrumento nº 58918/2004 - Classe II - 15 - Comarca de 

Guarantã do Norte, Julgamento unânime em 15-3-2005, dele tomando parte 

o Exmo. Sr. Des. EVANDRO STÁBILE (Relator), o Exmo. Sr. Des. GUIOMAR 

TEODORO BORGES (1º Vogal) e o Exmo. Sr. Dr. ANTONIO HORÁCIO DA 

SILVA NETO (2º Vogal).

A tese que também inexitosa é a da reserva do possível segundo a qual 

seria inadmissível ao Poder Público criar despesas fora do orçamento. 

Ora, ao tentar sopesar o direito à saúde ou à vida com um direito 

patrimonial do Estado, obviamente que este sucumbirá, em razão de 

aqueles serem bens de primeira grandeza.

 Destarte, cabe ao Poder Público, qualquer que seja o ente da federação, 

organizar suas finanças, dentro das diretrizes legais, a fim de possibilitar 

a prestação de ações e serviços públicos de saúde, atendendo de forma 

adequada às necessidades da população.

Em todo caso, mesmo que os Entes Públicos comprovassem o 

esvaziamento de seus recursos, ainda assim persistiria a obrigação de 

prestação do serviço de saúde, haja vista que o valor vida se encontra em 

patamar superior ao interesse econômico destes, conforme já se 

posicionou o STF:

“Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como 

direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da 

República (art. 5, caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – 

uma vez configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica 

impõe ao julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida" 

(PETMC 1246/SC, rel. Min. CELSO DE MELLO, em 31.1.1997).

Vale registrar que nesse campo nem mesmo o sempre invocado “princípio 

da reserva do possível” pode ser aplicado. Afinal, conforme o 

entendimento do TJ/RS, “as doutrinas de resistência à justiciabilidade dos 

direitos sociais da afronta ao princípio da separação dos poderes, 

inexistência de previsão orçamentária e reserva do possível não têm lugar 

quando em pauta direito fundamental que se relaciona intimamente com o 

princípio da dignidade da pessoa humana e insere-se no padrão 

hermenêutico do mínimo existencial, como o direito à saúde (...)” (Apelação 

e Reexame Necessário nº 70010981355, 7ª Câmara Cível, TJ/RS, Relator: 

JOSÉ CARLOS TEIXEIRA GIORGIS, Julgado em 15/06/2005), salvo, 

obviamente, situações excepcionais não verificadas no caso judicializado.

Assim, como já mencionado, dentre os direitos fundamentais, é notável 

pela finalidade de realizar a justiça distributiva, de sorte que aquele que 

originariamente não teria condições de usufruir os direitos fundamentais, 

alcançaria nos direitos sociais, elencados na Constituição Federal, o meio 

para se igualar aos demais, com o desenvolvimento de uma vida digna. 

Afinal, pertencentes à segunda geração dos direitos fundamentais, visam 

nada mais nada menos que a igualdade entre os homens.

Em suma, o cidadão não pode ter obstaculizado o seu direito constitucional 

à saúde por questões de ordem orçamentária, essa questão estranha ao 
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administrado que paga seus impostos.

Assim, diante da obrigação de fazer, imposta pela Constituição, 

necessário se faz a presente demanda, a fim de determinar o cumprimento 

daquele comando originário.

No que tange à alegação do descabimento de multa cominatória em face 

da Fazenda Pública, acolho a manifestação, de modo que substituo tal 

medida pelo bloqueio e penhora dos valores necessários para o 

procedimento cirúrgico necessário.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial constante na 

presente ação, para o fim de DETERMINAR que os demandados forneçam 

a parte autora, no prazo improrrogável de 05 dias, o remédio XARELTO 20 

MG, de forma continua, até que perdure a necessidade do uso do referido 

medicamento, condicionado à apresentação de receituário atualizado ao 

requerido. O descumprimento desse comando pelo réu importará na multa 

diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), sem prejuízo da eventual configuração do crime de 

desobediência (art. 330, CP) por parte dos agentes públicos responsáveis 

pelo cumprimento do presente comando sentencial.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I do NCPC.

Por outro lado, caso não realizado no prazo apontado, deixo, desde já, 

consignado que será procedido bloqueio de conta pública para possibilitar 

à paciente o medicamente de que necessita na rede privada.

Defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos 

termos do artigo 98, caput, do CPC.

ISENTO o demandado do pagamento de despesas e custas processuais, 

nos termos do art. 3º, inc. I, da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro 

de 2001.

DEIXO de condenar os requeridos em honorários advocatícios, por adotar 

uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, conforme 

orientação do TJ/MT.

Por se tratar de condenação em obrigação de fazer, portanto, de valor 

incerto, a presente sentença está sujeita ao reexame necessário, nos 

termos do artigo 496, I, do CPC, não sendo aplicável ao caso a disposição 

contida no § 3º do referido artigo. Inteligência da Súmula nº 490 do STJ.

Destarte, decorrido o prazo para recursos voluntários e não havendo 

manifestação das partes, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 45314 Nr: 774-55.2006.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA PORTEIRA LTDA-ME, RICARDO 

BENEVIDES MARQUES, ODAIR CAMPOS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do retorno dos autos, bem como em cumprimento ao despacho de 

folha 118, impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos 

ao Juízo da Comarca de Feliz Natal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 47968 Nr: 858-85.2008.811.0093

 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: ROSINEIDE APARECIDA NEVES GOUVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:MT 8.740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora acerca da Sentença de fl. 

175/179 que julgou procedente o pedido contido na inicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 44382 Nr: 1222-62.2005.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS GONÇALVES DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:

 "...DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu EZEQUIAS GONÇALVES 

DE AZEVEDO, uma vez que os presentes autos tramitam somente em face 

deste réu, tendo em vista a ocorrência da prescrição do crime, conforme 

disposto no artigo 107, IV c/c artigo 109, I, ambos do Código Penal.Como 

se trata de prescrição da pretensão punitiva, cujos efeitos equivalem à 

absolvição, fica o réu ISENTO do pagamento das custas 

processuais.Assim, conforme dispõe o artigo 1.387 da CNGC, acerca da 

presente sentença, somente DÊ CIÊNCIA ao Ministério Público, sendo 

desnecessária a nomeação de defensor dativo para ciência desta 

decisão, uma vez que a Comarca não possui Defensoria Pública. 

COMUNIQUE-SE a presente decisão aos órgãos de praxe (Cartório 

Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do Estado, INFOSEG (banco 

de dados de antecedentes criminais), bem como ao correspondente no 

âmbito federal e à Delegacia de Polícia, de onde proveio o procedimento 

inquisitorial respectivo), nos termos do artigo 1.453, da CNGC, 

CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.Consta nos presentes 

autos que, quando remetidos a esta Comarca em 2005, conforme 

despacho de fls. 243 e relação de processos com armas e/ou objetos 

apreendidos de fls. 244, veio acompanhado de uma arma.Assim, as armas 

e munições apreendidas caso não tenham sido devidamente 

encaminhadas ao Comando do Exército Brasileiro, diante de todo o 

exposto, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/2003, decreto o 

perdimento das armas de fogo e munições apreendidas e determino o seu 

encaminhamento ao Comando do Exército para destruição ou doação aos 

órgãos de segurança pública ou às forças armadas, na forma do 

regulamento da referida lei, bem como de acordo com os termos do artigo 

1.478, da CNGC, devendo a Sra. Gestora Judiciária certificar a existência 

ou não das citadas armas depositadas neste Juízo. CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Int ime-se. Cumpra-se.Após, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e anotações de praxe."

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110526 Nr: 3193-80.2017.811.0087

 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: LML

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da parte requerente 

para informar se o falecido deixou herdeiro menor de idade, sendo 

positivo, informar o endereço onde poderá ser encontrado, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 104186 Nr: 4143-26.2016.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Décio Siquieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados por DÉCIO SIQUIERI em 

face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 Considerando que os autos da execução (código 100292) foram extintos 

em virtude do pagamento do débito, verifica-se a ocorrência de perda do 

objeto do presente feito.

Assim, constatando-se a falta de interesse processual, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pelo embargante, os quais arbitro em 

10% sobre o valor atualizado da causa.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 100292 Nr: 1585-81.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Décio Siquieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT em desfavor de DÉCIO 

SIQUIERI, ambos qualificados nos autos.

Às fls. 46/47 o executado informa que efetuou o pagamento da dívida, no 

valor de R$ 2.838,63 (dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e 

três centavos), conforme comprovante de fls. 48.

 Sendo assim, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 924, 

inciso II e art. 925, do CPC.

Autorizo ao exequente o levantamento do valor depositado às fls. 48.

Determino a baixa das restrições judiciais.

Custas pelo executado.

P.R.I.C.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115245 Nr: 2252-96.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSÉ MADRUGA DA SILVA 

SANTOS, JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allyson Araujo Menezes - 

OAB:24511/OAB-MT, Lucia de Souza - OAB:20.024/OAB-MT, 

Valdemir José dos Santos - OAB:17.597/OAB-MT

 Não houve nenhuma alteração no quadro fático probatório que enseje a 

revisão da decisão que decretou a custódia maior. Deste modo, 

reportando-me integralmente aos fundamentos já declinados na decisão 

primeva, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. O suposto 

ferimento na orelha que acometeu o réu Jairo pode e deve ser tratado e 

acompanhado pelo sistema de saúde estadual atuante junto ao 

estabelecimento de custódia, não sendo este motivo bastante para ensejar 

a revogação da prisão cautelar, decretada por garantia da ordem pública.

Tendo havido cisão do ato instrutório, DEFIRO às partes a apresentação 

de memoriais finais escritos, na forma e prazos legais.

Com os memoriais, voltem-me conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115245 Nr: 2252-96.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSÉ MADRUGA DA SILVA 

SANTOS, JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allyson Araujo Menezes - 

OAB:24511/OAB-MT, Lucia de Souza - OAB:20.024/OAB-MT, 

Valdemir José dos Santos - OAB:17.597/OAB-MT

 Intimação dos réus para apresentarem memoriáis finais no praqzo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117944 Nr: 4119-27.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessica Lemes de Almeida, Everaldo Pereto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) Angelita Kemper, para que no prazo 

de 3 (três) dias, proceda com a devolução dos autos supra mencionado, 

sob pena de busca e apreensão e sanções previstas no artigo 234, § 2º, 

do NCPC, tendo em vista que encontra-se com carga desde a data de 

08/10/2018, pois trata-se de processo com réu preso.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 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:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar nos autos o recolhimento da guia de condução da Oficiala de 

Jus t i ça ,  a  ser  reco lh ida  no  s i te  do  TJ /MT,  l i nk : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo ser 

recolhida Zona 03, Bairro Zona 3C; 2). Consoante certidão da oficiala de 

Ref. 14, sic "pelo fato do mandado conter dois atos, REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE E CONSTATAÇÃO, é recomendado que seja cumprido por dois 

Oficiais de Justiça, portanto devendo ser recolhidas duas guias no mesmo 

valor, uma para cada Oficial; 3) pelo fato de haver três requeridos, 

portanto, provavelmente, três “posseiros”, que a parte autora disponibilize 

braçais ou conhecedores da área para que acompanhem os Oficiais de 

Justiça na Reintegração e na Constatação; 4) Caso a parte autora entenda 

ser necessário o reforço policial, que entre em contato com a Polícia da 

cidade de Tesouro – MT, que é a jurisdição do Distrito de Batovi, marcar 

data, horário e local, para que seja feita a reintegração de posse e 

acompanhe os Oficiais de Justiça até a área"

 Guiratinga - MT, 17 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42978 Nr: 1135-97.2016.811.0036

 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: Luiz Carlos Pereira Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keni Marlova Forgiarini - 

OAB:16610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 
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OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº42978

Vistos etc.

Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que não concedeu a 

antecipação da tutela em benefício à parte autora.

Aduz em síntese que o pedido merece reapreciação devido às provas 

juntadas aos autos serem suficientes para tanto.

Decido.

Tenho que o pedido não deve prosperar, por ora, vez que se faz 

necessário a pericia medica judicial de confiança deste Douto para a 

concessão do benefício em apreço, e considerando que esta já fora 

aportada tenho que os presentes autos já se encontram maduro para 

prolação da sentença.

Desta forma, indefiro o pedido retro e defiro as provas na forma requerida, 

consistente em depoimento pessoal das partes, inquirição das 

testemunhas e laudo pericial.

 Destarte, dou por saneado o processo, já que presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

 Designo o dia 06/12/18, às 18h00min, para audiência de instrução e 

julgamento.

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 

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, com a urgência que o caso requer.

Guiratinga/MT, 17 de outubro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51856 Nr: 2793-25.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sara Ribeiro dos Santos, Leiliene Alves 

Grande, Maiara Zago da Silva, Marcia Aguiar Araújo, Marina Aguiar 

Araujo, Robson Oliveira Maia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:, Douglas Cristiano Alves Lopes 

- OAB:15.616-MT, Levi Moróz - OAB:6.402-A/MT, Roberto Gonçalves 

Ferreira - OAB:20.438, ROBERTO GONÇALVES FERREIRA - 

OAB:20438/O

 Assim, a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares é 

solução processual suficiente para o presente caso, com fulcro no art. 

321, do CPP.Determino de acordo com a situação carreada aos autos, a 

imposição de MEDIDAS CAUTELARES presentes no art. 319 do Código de 

Processo Penal, em face do indiciado, a saber:a) Comparecimento a todos 

os atos processuais;c) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 

15 dias, e de alterar o endereço residencial, sem comunicação ao Juízo. d) 

Comparecimento mensal neste Juízo até o dia 10 de cada mês para 

informar e justificar suas atividades.DecidoAssim, ausente o periculum 

libertatis, REVOGO a prisão preventiva da indiciada MARINA AGUIAR 

ARAÚJO, e CONCEDO liberdade provisória, condicionada ao cumprimento 

das medidas cautelares impostas.Sirva a presente decisão 

excepcionalmente como ALVARÁ DE SOLTURA, devendo a acusada ser 

POSTA EM LIBERDADE, salvo se por outro motivo não estiver presa. 

Ciência ao Ministério Público e à Defesa TécnicaCumpra-se, COM 

URGÊNCIA devendo o Oficial de Justiça intimar a indiciada das condições 

impostas.Dando continuidade ao feito, INTIME-SE as defesas dos 

acusados à apresentarem memorias finais, no prazo legal.Guiratinga/MT, 

17/10/2016. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42122 Nr: 737-53.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Pereira da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Autos nº: 737-53.2016.811.0036

 Código: 42122

Executivo de Pena.

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Executivo de Pena no qual figura como apenado o reeducando 

Washington Pereira da Cunha, filho de Berto Carlos Silva da Cunha e Suely 

Pereira da Silva, o qual fora condenado a pena alternativa de 02 (dois) 

meses e 22 (vinte e dois) dias a prestação de serviços à Comunidade, 

pela prática do crime tipificado no art. 21, da Lei 3.688/41 c/c art. 147, 

caput, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal

Realizada a pertinente audiência admonitória o reeducando foi informado 

acerca das condições a serem cumpridas.

Compulsando os autos verifica-se que o reeducando cumpriu com as 

condições impostas.

 Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público em fl. 77/78 

pugnou pela extinção da pena, tendo em vista seu integral cumprimento.

 É o relatório. Decido.

Fácil observar que o Reeducando, cumpriu integralmente a pena imposta.

Pelo exposto, JULGO EXTINTA a pena do Reeducando Washington Pereira 

da Cunha, filho de Berto Carlos Silva da Cunha e Suely Pereira da Silva, 

DECLARANDO EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE, nos termos do art. 66, 

inciso II da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84).

 Transitada em julgado a presente sentença e feitas às anotações de 

praxe, ARQUIVE-SE.

Sem custas. Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 05 de Abril de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30479 Nr: 320-42.2012.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando José de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do inss de roo - 

OAB:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição do alvará eletrônico nº 442818-8 / 

2018.

Guiratinga - MT, 17 de outubro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2084 Nr: 248-12.1999.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Cândido Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495, Fabiula Muller Koening - OAB:PR 22.819, 

Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980/A, Louise 

Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 16.691-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Domingues de 

Oliveira - OAB:11670-B/MT, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - 

OAB:MT/6.005-A

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para Intimação da parte 

requerida através de seu advogado, para que tomem conhecimento da 

condenação das custas processuais atualizada de fls. 464, no valor total 

de R$ 1.175,00 (Hum mil e cento e setenta e cinco reais), no prazo de 

cinco (05) dias. Sob pena de protestos e/ou envio do cadastro do devedor 

para inscrição em Divida Ativa na Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso. Informo ainda, que estes valores deverão ser emitidas guias 

separadamente no sítio eletrônico < http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31458 Nr: 51-66.2013.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mitomi Tanno Junior, Laís Soares Pereira Tanno, Jéssica 

Soares Pereira Tanno, Nívea Soares Pereira Tanno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valnedir da Silva Soares Tanno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glenia dos Santos Pereira - 

OAB:15.870/MT, Reinaldo Rodrigues de Almeida - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a juntada do laudo de avaliação de fls, 167/177. 

Considerando que o item 3) do despacho de fls, 159, determina a 

intimação do inventariante para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresente nos autos as últimas declarações e o plano de partilha nos 

termos do artigo 636 do Código de Processo Civil. Fica o Inventariante 

INTIMADO para cumprir o item 3) do despacho de fls, 159.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2081 Nr: 245-57.1999.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandy Borges de Resende, Alice Cândida de 

Jesus Rezende.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495, CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - 

OAB:65216, Fabiula Muller Koening - OAB:PR 22.819, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980/A, Karine Fagundes 

Garcia Duarte Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT 16.691-A, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Araújo Gracindo de 

Oliveira - OAB:6.005-A, Vânea Cristina Colombari - OAB:

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para Intimação da parte 

requerida através de seu advogado, para que tomem conhecimento da 

condenação das custas processuais atualizada de fls. 157, no valor total 

de R$ 200,79 (Duzentos reais e setenta e nove centavos), no prazo de 

cinco (05) dias. Sob pena de protestos e/ou envio do cadastro do devedor 

para inscrição em Divida Ativa na Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso. Informo ainda, que estes valores deverão ser emitidas guias 

separadamente no sítio eletrônico < http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14079 Nr: 77-06.2009.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jordelina de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Pedro Avelar Pires - 

OAB:PFE/INSS/MT, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS 

CORRESP.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espicalquis Maschio 

- OAB:9118-A/MT

 Intimar as partes através de seus advogados/procurador para que tome 

conhecimento do calculo elaborado pelo contador judicial as fls, 84/86, 

manifestando no prazo de dez (10) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2189 Nr: 324-36.1999.811.0036

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandy Borges de Resende, Eliezer Alves de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:MT/6.005-A, Vânea Cristina Colombari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495, Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - 

OAB:6294-A/MT, Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:7556-B

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para Intimação da parte 

requerida/embargada através de seu advogado, para que tomem 

conhecimento da condenação das custas processuais atualizada de fls. 

608, no valor total de R$ 337,01 (Trezentos e trinta e sete reais e um 

centavos), no prazo de cinco (05) dias. Sob pena de protestos e/ou envio 

do cadastro do devedor para inscrição em Divida Ativa na Procuradoria 

Geral do Estado de Mato Grosso. Informo ainda, que estes valores 

deverão ser emitidas guias separadamente no sítio eletrônico < 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12641 Nr: 116-37.2008.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Lopes Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, Eber Amâncio de Barros - OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Intimar as partes através de seu advogados/procurador para que tome 

conhecimento dos calculos elaborados pelo contador judicial as fls, 

134/136, manifestando no prazo de dez (10) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 209 Nr: 23-70.1991.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO AFONSO DE ANDRADE CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - OAB:1233, Procurador do Estado de Mato Grosso - 

OAB:Av.Rubens Mendo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sônia Rosângela Morette 

Gianpietro - OAB:81.543/SP

 Intimar o executado através de seu advogado acerca da condenação as 

custas processuais apuradas as fls, 279, no valor de R$= 710,18 

(Setecentos e dez reais e dezoito centavos) de CUSTAS e R$= 154,57 

(Cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) de TAXAS 

JUDICIAIS, a serem pagas no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2080 Nr: 244-72.1999.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandy Borges de Resende, Humberto 

Domingues Ferreira, Jorge Cândido Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Domingues de 

Oliveira - OAB:11670-B/MT, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - 
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OAB:MT/6.005-A, Vânea Cristina Colombari - OAB:

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para Intimação da parte 

requerida através de seu advogado, para que tomem conhecimento da 

condenação das custas processuais atualizada de fls. 438, no valor total 

de R$ 796,85 (Setecentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco 

centavos), no prazo de cinco (05) dias. Sob pena de protestos e/ou envio 

do cadastro do devedor para inscrição em Divida Ativa na Procuradoria 

Geral do Estado de Mato Grosso. Informo ainda, que estes valores 

deverão ser emitidas guias separadamente no sítio eletrônico < 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2079 Nr: 243-87.1999.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandy Borges de Resende, Eliezer Alves de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Domingues de 

Oliveira - OAB:11670-B/MT, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - 

OAB:MT/6.005-A

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para Intimação da parte 

requerida através de seu advogado, para que tomem conhecimento da 

condenação das custas processuais atualizada de fls. 389, no valor total 

de R$ 622,21 (Seiscentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos), no 

prazo de cinco (05) dias. Sob pena de protestos e/ou envio do cadastro 

do devedor para inscrição em Divida Ativa na Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso. Informo ainda, que estes valores deverão ser 

emi t idas gu ias  separadamente  no  s í t io  e le t rôn ico  < 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54126 Nr: 3659-33.2017.811.0036

 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: Ivanir Francisca Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES 

- OAB:15499, João Ricardo Filipak - OAB:11551/O-MT, OLAVO 

CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - OAB:16715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

OAB:292271

 PROCESSO/CÓD. Nº 54126 Vistos etc.Trata-se de ação previdenciária 

ajuizada por IVANIR FRANCISCA NUNES em face de Instituto Nacional do 

Seguro Social –INSS.Contestação juntada aos autos fls.30/33.Impugnação 

às fls.45/48.É o breve relatório. Decido. É ponderável que a parte exerça 

direito à ordem jurídica justa, por meio do Poder Judiciário, cujo acesso não 

lhe tem como ser negado ou restringido.Sendo necessária a comprovação 

fática do alegado, mormente por prova pericial, impossível o julgamento 

antecipado. Nomeio como perito o Dr. Diógenes Garrio Carvalho-CRM/MT 

4142, que servirá independentemente de compromisso, cujos possíveis 

honorários correrão por conta da Justiça Federal no valor de R$370,00 

(trezentos e setenta reais), valores estes que serão reajustados 

anualmente, o mês de janeiro, pela variação do IPCA-E nos termos do 

art.02, §5º da Resolução 232, de 13 de julho de 2016 do CNJ, podendo 

eventuais custas da perícia ser agregada ao final à parte 

sucumbente.Deixo para marcar audiência de instrução e julgamento para o 

momento oportuno, após a conclusão dos trabalhos periciais.ATENTE-SE a 

secretaria para enviar todos os documentos necessários para o deslinde 

do perito, inclusive os quesitos acostados pelas partes.Intimem-se. 

Cumpra-se.Guiratinga/MT, 17 de outubro de 2018.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2085 Nr: 249-94.1999.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Cândido Resende, Jurandy Borges de 

Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 

16.691-A, Maria Amélia C. Mastrorosa Viana - OAB:16.555-A, 

Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:MT/6.005-A, Vânea Cristina Colombari - OAB:

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para Intimação da parte 

requerida através de seu advogado, para que tomem conhecimento da 

condenação das custas processuais atualizada de fls. 338, no valor total 

de R$ 948,53 (Novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e três 

centavos), no prazo de cinco (05) dias. Sob pena de protestos e/ou envio 

do cadastro do devedor para inscrição em Divida Ativa na Procuradoria 

Geral do Estado de Mato Grosso. Informo ainda, que estes valores 

deverão ser emitidas guias separadamente no sítio eletrônico < 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 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:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

VARA ÚNICA

 Código nº 60534

 Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 

Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 22/11/2018 às 

13h30min.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 17 de outubro de 2018.

 Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11924 Nr: 906-55.2007.811.0036

 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: Marinalva Gaspar de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eladio Miranda Lima - 

OAB:86235/RJ, Maria Lucia Ferreira Teixeira - OAB:3662/MT, Mário 

Cardi Filho - OAB:3.584-A, Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:4.695/MT

 CERTIDÃO

Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, vez que, o acórdão transitou em julgado dia 25/09/2018, na 

forma da certidão de fl. 733 vº. Decorrido o prazo os autos serão 
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arquivados, nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.

Guiratinga - MT, 18 de outubro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30479 Nr: 320-42.2012.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando José de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do inss de roo - 

OAB:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº 440792-P 

/ 2018 e 440794-6 / 2018.

Guiratinga - MT, 18 de outubro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 4559 Nr: 426-53.2002.811.0036

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozair Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO STIEHLER MECCHI - 

OAB:17257, Honorino de Souza Júnior - OAB:422l -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO JOSÉ CAPELARI - 

OAB:8381

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao despacho de fls. 

160, intimo a parte autora , na pessoa do advogado, Dr.(a) Franciso 

Stiehler Mecchi , para retirar em cartório a petição de fls. 122/159, a qual 

se encontra desentranhada.

Guiratinga - MT, 18 de outubro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38008 Nr: 1067-84.2015.811.0036

 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: EGRS, EdBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSS, I-NdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keni Marlova Forgiarini - 

OAB:16610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Decurso de Prazo(Manisfestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decoreu o prazo para o autor através de seu 

advogado indicar nos autos os dados bancários, afim de levantar o 

deposito COREJ em favor do autor. Embora devidamente intimado via DJE 

nº 10330, publicado em 04/09/2018, até a preente data sem indicação ou 

quaisquer manifestação.

Guiratinga - MT, 18 de outubro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42075 Nr: 722-84.2016.811.0036

 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: José Jeronimo de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Sergio Martins Ribeiro - 

OAB:14310-MT, Marcela Martins Ribeiro - OAB:16.568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, os presentes autos encontra-se em cartório 

aguarando a prestação de contas.

Guiratinga - MT, 18 de outubro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31756 Nr: 350-43.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Antônio Filipin Goulart, Tania Jussara Goulart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEC Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Lima Rossoni - 

OAB:18581/MT, Anderson Pablo F. de Camargo - OAB:15.222/MT, 

Calil Marques Faissal - OAB:17.948-B/MT, Ildo Roque Guareschi - 

OAB:1779-A, Jeancarlos Ribeiro - OAB:7179, Sérgio Henrique 

Guareschi - OAB:OAB/MT-9.724-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Aalviano dos Santos - 

OAB:12.851/B, Pedro Romeiro Hermeto - OAB:42.860

 CERTIDÃO

Certifico que, conforme determinação de fl. 581, intimo a parte requerida, 

através de seus advogados, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

MANIFESTE-SE em relação a petição e documentos juntados pela parte 

autora às fls. 509/578, referentes ao georreferenciamento das áreas 

compromissadas à venda para a parte requerida, equivalentes aos 46,59 

ha objeto da matrícula 9353 e aos 37,57 ha, 11,53 ha e 3,43 ha objetos da 

matrícula nº 9.354, áreas essas descritas no Instrumento Particular de 

Compromisso de Compra e Venda em tela e no acordo entabulado entre as 

partes em 15/04/2014 em audiência de conciliação.

Guiratinga - MT, 18 de outubro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14862 Nr: 926-75.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laura Cristina Pereira da Silva, Laura Cristina 

Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT, Thiago Mello de Oliveira - OAB:18818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que, conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar a parte 

exequente sobre o retorno dos autos a fim de que se manifeste no prazo 

de 15 (quinze) dias, vez que o acórdão transitou em julgado dia 

27/09/2018, na forma da certidão de fl. 157. Decorrido o prazo os autos 

serão arquivados, nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.

Guiratinga - MT, 18 de outubro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 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:

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que promova nos 

autos o recolhimento da condução do Sr. Meirinho, afim de cumprir a 

decisão de ref. 12, citando o requerido e intimando da audiência 

designada, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de prejuizo na 

realização do ato.
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 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 da designação de 

audiência de Conciliação na ref. 20, para o dia 22 de Novembro de 2018 

às 13:30hs. Bem como, fica o autor intimado através de seu advogado a 

promover nos autos o recolhimento da condução do Sr. Meirinho a fim de 

cumprir a citação e intimação dos requeridos dos termos da ação e da 

audiência designada, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de prejuizo na 

realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52392 Nr: 2993-32.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Lopes Naves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O

 Processo nº 2993-32.2017.811.0036

Código: 52392

Criminal

Despacho.

Vistos etc.

Recebo à Resposta Acusação apresentada pelo réu.

Inicialmente verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a 

absolvição sumária do acusado art. 397 do CPP.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 31/10/2018, às 

15h00min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITE-SE os 

Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas;

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art.458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIME-SE o acusado, SAMUEL LOPES NAVES, para que compareça à 

audiência ora designada;

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa do acusado.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 20 de agosto de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59332 Nr: 2064-62.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Henrique Viola Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA COSTA E CASTRO - 

OAB:22986/O, STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115/B

 DETERMINO a NOTIFICAÇÃO do acusado para oferecer defesa prévia por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 55 e seguintes da Lei 

11.343/06.Caso o acusado não ofereça a defesa prévia no prazo legal, 

INTIME-SE a Defensoria Pública para patrocinar a defesa.Venham aos 

autos certidão de antecedentes criminais da denunciada desta Comarca. 

Determino sejam solicitadas informações sobre os antecedentes do 

acusado no Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e no 

Instituto Nacional de Identificação Criminal. Conforme exige o item 7.5.1, 

Inciso VI, da CNCGCJ/MT, determino a comunicação do recebimento desta 

denúncia ao Distribuidor Criminal, ao Instituto de Identificação Estadual e 

Nacional, à Delegacia de Polícia local, bem como a alimentação do banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC). 

DETERMINO que a secretaria OFICIE à Autoridade Policial para que junte o 

Laudo Definitivo da substância apreendida e Laudo Pericial no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias.INDEFIRO o pedido de item número 5 do Parquet, 

visto que nos termos do que determina o art. 129, inciso VIII da 

Constituição Federal, é função institucional do Ministério requisitar as 

diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, quando 

julgar necessário. Ademais, haja vista a garantia à inviolabilidade da 

intimidade e da vida privada, prevista no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição, tanto a autoridade policial como o Ministério Público, devem 

requerer, fundamentadamente, a necessidade da quebra do sigilo dos 

dados armazenados. Poderá o Órgão Acusatório juntar aos autos novas 

provas que julgar necessário ao deslide do feito até a realização de 

audiência de instrução e julgamento, momento em que ocorrerá o devido 

contraditório na presença das defesas dos acusados.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Guiratinga/MT, 18 de 

setembro de 2018.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 75447 Nr: 494-60.2015.811.0096

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO, JULIANO GOULART 

MASET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:16500/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 494-60.2015.811.0096 (Código 75447)

Requerente: Carlos Aparecido de Araujo, Juliano Goulart Maset e Mauro 

Henrique Casseb Finato

Requerido: José Francisco Pascoalão

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de pedido de providência distribuído em razão do despacho de 

ref. 01 – fls. 58, possuindo como parte requerente os advogados Carlos 

Aparecido de Araujo, Juliano Goulart Maset e Mauro Henrique Casseb 

Finato e requerido José Francisco Pascoalão.

Documentos juntados às ref. 01 – fls. 05/58.

Instado a se manifestar o Parquet informou que quanto à discussão 

travada entre os causídicos e o ex-colega de escritório, trata-se de 

interesse privado, sem repercussão social que demande a intervenção 

ministerial. Já o fato de que José Francisco Pascoalão teria, enquanto 

servidor público, exercido a atividade de advocacia, informou não ter 

verificado qualquer indícios de ato de improbidade, inexistindo assim 

interesse público capaz de ensejar a sua intervenção.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

DECIDO.

Pois bem, no que se refere ao primeiro fato, sabe-se que as eventuais 

discussões sobre atuação/dissolução de sociedade de advogados devem 

ser demandadas perante o Tribunal de Ética da OAB, visto que ao Poder 

Judiciário não compete o processo e julgamento da matéria postulada.

No mais, em relação ao suposto exercício da atividade de advocacia de 

José Francisco Pascoalão, enquanto servidor público, verifico que razão 

assiste ao Ministério Público uma vez que, inexistem nos autos quaisquer 

informações de que o causídico tenha exercido atos privativos de 

advogado durante o período compreendido entre setembro/2005 a 

agosto/2012.

Assim, considerando que alegar e não provar é o mesmo que não alegar, 

já que deixou de apresentar qualquer prova material, DETERMINO O 
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ARQUIVAMENTO do presente feito, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.

Comunique-se a parte requerente da presente decisão

Às providências.

Itaúba, 17 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70699 Nr: 953-67.2012.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS PERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE FERREIRA 

PINHO - OAB:19182/A, Rondinelli Roberto da Cosa Urias - OAB:8.016 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO CARLOS PERREIRA, Cpf: 

20642731829, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA em face de JOÃO CARLOS 

PERREIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

IPTU-2007; IPTU-2009, IPTU-2011, conforme certidões de dívida ativa nº 

922/2009, 1044/2007 e 2811/2011, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1044/2007, 922/2009, 2811/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2007

 - Valor Total: R$ 608,61 - Valor Atualizado: R$ 553,28 - Valor Honorários: 

R$ 55,33

Despacho/Decisão: Processo nº: 953-67.2012.811.0096 (Código: 

70699)Exequente: Município de Nova Santa HelenaExecutado: João Carlos 

PerreiraVistos. Considerando que o requerido não fora localizado para 

citação, defiro o petitório de fls. 42, razão pela qual determino a citação do 

aludido por edital.Cite-se por edital no prazo de 20 (vinte) dias.Após, se 

transcorrer “in albis” o prazo de resposta sem manifestação, certifique-se 

e remetam-se os autos conclusos para decretação de revelia e nomeação 

de curador especial.Às providências.Itaúba, 21 de setembro de 2018.Jean 

Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iolanda Valcléria Alves 

de Anhaia Oliveira, digitei.

Itaúba, 18 de outubro de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50232 Nr: 1682-33.2017.811.0027

 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: Jurandir Damascena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana da Silva Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20.637-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A Parte Requerente, no prazo legal e caso queira, impugne a 

Contestação/Reconvenção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55605 Nr: 449-64.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimeire Souza Perez de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847

 A Defesa apresente, no prazo de 10 dias, Resposta à Acusação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 30286 Nr: 126-69.2012.811.0027

 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: Santina Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria do Carmo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ignez Maria Mendes Linhares - 

OAB:4979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A advogada Ignez Maria Mendes Linhares - OAB:4979/MT, no prazo de 

03 dias, proceda com a restituição dos autos em Juízo, nos termos do 

artigo 234, §2º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55350 Nr: 327-51.2018.811.0027

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA NOVAIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de conciliação para o dia 25/10/2018, às 14h.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55605 Nr: 449-64.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimeire Souza Perez de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847

 Vistos etc.

Ante a existência de prova da materialidade e de suficientes indícios da 

autoria, RECEBO a denúncia ofertada em face de Lucimeire Souza Perez 

de Oliveira, devidamente qualificada, em todos os seus termos.

 CITE-SE a acusada, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

por meio de advogado, responda as acusações, por escrito, podendo 

arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, inclusive 

juntando documentos, especificando provas e arrolando as testemunhas 

pertinentes, nos termos do art. 396-A, do Código de Processo Penal.

O oficial deverá indagar a acusada se esta possui condições para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 526 de 652



contratar advogado, consignando expressamente sua resposta.

Determino que sejam solicitadas informações sobre os antecedentes da 

acusada no Instituto Nacional de Identificação e do Estado de Mato 

Grosso.

 Comunique o recebimento desta denúncia ao distribuidor criminal, ao 

Instituto de Identificação Estadual e Nacional, bem como à Delegacia de 

Polícia local.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32470 Nr: 1011-49.2013.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denis Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da certidão de ref. 158, nomeio a Dr. Bruno de 

Castro Silveira, inscrito na OAB/MT sob o nº 16.257, para patrocinar os 

interesses do réu. Consigno que os honorários advocatícios serão 

arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o advogado nomeado, para apresentar alegações finais no 

prazo legal.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49023 Nr: 1108-10.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiza Vicentina Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc. Tendo em vista a certidão de ref. 28, dando conta da citação 

da ré e a certidão de ref. 82, atestando que ela foi intimada para o ato e 

deixou de comparecer a esta solenidade, conforme o disposto no art. 367, 

do CPP, determino a revelia da ré, devendo este processo prosseguir sem 

a sua presença.

Homologo o pedido de desistência da testemunha Pedro Antonio Humbelino 

da Costa. Dou por encerrada a instrução processual. Aguarde-se a 

devolução da carta precatória expedida para a oitiva da vítima Geraldo 

Oliveira Alves. Após, com o retorno da missiva, abre-se vista dos autos 

às partes, sucessivamente, para a apresentação das alegações finais no 

prazo legal. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55817 Nr: 571-77.2018.811.0027

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLAdS, MVdSO, MVSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos etc. Homologo o pedido de desistência da vítima Dianara Aparecida 

da Rocha Caferra. Dou por encerrada a presente instrução. Abre-se vista 

dos autos ao Ministério Público e a defesa, sucessivamente, para 

apresentar os memoriais finais no prazo legal. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42755 Nr: 339-36.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eufrásio Silva Campos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc. Tendo em vista a informação de que o réu se encontra preso 

na Comarca de Aparecida de Goiana-GO não sendo intimado desta 

audiência, redesigno a audiência para o dia 15 de maio de 2019, às 

10h00min. Expeça-se carta precatória para o interrogatório do réu à 

Comarca de Aparecida de Goiana-GO. Abre-se vista dos autos ao 

Ministério Público para se manifestar a respeito da certidão do Oficial de 

Justiça de ref. 106. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53717 Nr: 3613-71.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos em correição.

Acolho integralmente a cota ministerial de ref. 41, proceda-se com a 

realização de novo cálculo de pena, considerando o início de seu 

cumprimento.

Em seguida, intime-se o acusado para que constitua defensor em até 10 

(dez) dias para se manifestar sobre o cálculo.

Informando não ter condições de constituir advogado, nomeie-se Sra. 

Gestora um defensor dativo ao recuperando.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 17 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57494 Nr: 1332-11.2018.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:24727/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robinson Castro Miranda - 

OAB:332.736/SP

 Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que houve um erro material na decisão de 

ref. 32, ao mencionar o ano da audiência.

Assim, ratifico a decisão nos seguintes termos:

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08/05/2019 às 

13h30min.

Mantenho as demais determinações exaradas na decisão, devendo a 

mesma ser cumprida.

Expeça-se o necessário.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45631 Nr: 1820-34.2016.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento 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: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Gabriel Ostti - 

OAB:368.208-SP, Karina Fernanda Soler Parra - OAB:180.361/SP, 

Thiago Munaro Garcia - OAB:248.371 SP
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 Tendo em vista a informação de que a parte executada se encontra em 

recuperação judicial, Impulsiono os autos ao setor de matéria imprensa a 

fim de intimar o executado para se manifestar, no prazo de 15 dias, 

acerca do cálculo juntado pelo exequente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46028 Nr: 2056-83.2016.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirianni Locação de Bens Móveis Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Contern Construções e Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Gabriel Ostti - 

OAB:368.208-SP, Karina Fernanda Soler Parra - OAB:180.361/SP, 

Thiago Munaro Garcia - OAB:248.371 SP

 Tendo em vista a informação de que a parte executada se encontra em 

recuperação judicial, Impulsiono os autos ao setor de matéria imprensa a 

fim de intimar o executado para se manifestar, no prazo de 15 dias, 

acerca do cálculo juntado pelo exequente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56966 Nr: 1094-89.2018.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BHDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amilton Vitor Scheffer - 

OAB:MT 13.080, SARAH BEZERRA SCHEFFER - OAB:24291/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARAH BEZERRA SCHEFFER - 

OAB:24291/O

 Tendo em vista que apenas a parte Requerida assinou o acordo de ref. 

23, mantenho a audiência outrora designada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32470 Nr: 1011-49.2013.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denis Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 O advogado nomeado, no prazo legal, apresente alegações finais na 

forma de memoriais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58937 Nr: 2073-51.2018.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Copetti Kern

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernani José Sander, NANCY VELASCO 

SANDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN KELLY ROSSATTO DOS 

SANTOS - OAB:19204/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57842 Nr: 1499-28.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glidy Wanovich Estevão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ZANA PORTELA, Nivalda Giraldes 

Portela, Marilu Welter Giraldes, SERGIO NASCIMENTO GIRALDES, 

FLORINDO ZANA PORTELA, LUCIA PAULA ALMEIDA PORTELA, Rogerio 

Zanete Sachetti, Marcos Luiz Borges Basso, ALBERTO ZANA PORTELA, 

VILMA SANTIN PORTELA, MARCELO BORGES BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFFONSO FLORES SCHENDROSKI 

- OAB:21669/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A Requerente, no prazo de 15 dias, demonstre o recolhimento da primeira 

parcela, sob pena de indeferimento da inicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56045 Nr: 676-54.2018.811.0027

 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: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS II - 

OAB:12052

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pela Conciliadora do Juízo, para o dia 

29/11/2018, às 13h. Impulsiono os autos ao setor de matéria imprenda 

para intimação das partes, na pessoa de seus Advogados constituido, 

bem como para integral cumprimento do despacho judicial.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46258 Nr: 2239-20.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERACI RAMOS SCHUVARTZHAUPT FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMIR RAMOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CRISTINA FERREIRA 

BORGES - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS PIRES GONÇALVES 

TRETER - OAB:80440

 Vistos em correição.

1. Considerando que não houve acordo entre as partes na audiência de 

conciliação, aguarde-se o prazo já determinado na decisão de Ref: 4, ou 

seja, o prazo de 15 (quinze) dias para os requeridos apresentarem 

contestação, contado a partir da data de audiência de conciliação, nos 

termos do artigo 335 do Código de Processo Civil. O que deverá ser 

certificado pelo(a) Sr(a). Gestor(a).

2. Havendo contestação, dê-se vista a parte autora para apresentação de 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não seja contestada a 

ação, de igual modo determino que seja dada vista do feito à parte autora 

para requerer o que entender oportuno, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 17 de outubro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46132 Nr: 2196-83.2018.811.0048
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 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Alvará Judicial, com as partes já qualificadas.

Em Ref: 16 foi proferida sentença de mérito, onde for julgado procedente o 

pedido feito na inicial, todavia houve erro de grafia do nome da parte 

requerente, merecendo reparação.

Foi a síntese do necessário. Fundamento. Decido.

2. Dispõe o artigo 494, do Novo Código de Processo Civil o seguinte:

“Publicada a sentença o Juiz só poderá alterá-la:

I – para lhe corrigir (...) inexatidões materiais (...)”

Assim, a referida sentença deve ser corrigida, haja vista que há previsão 

legal, sendo que para tal correção não fora encerrado o ofício jurisdicional 

com a prolação da decisão atacada.

3. Ante o exposto, com base no artigo 494, do Novo Código de Processo 

Civil, ALTERO o item “3” da referida da sentença prolatada em Ref: 16, 

para que o mesmo passe a ter a seguinte redação:

“3. Assim, julgo procedente o pedido e, por conseguinte, AUTORIZO a 

requerente ZILDA DE LIMA efetuar o saque do montante total do saldo da 

restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física do exercício de 2018 em 

nome de Waldomiro Francisco da Silva.”

Prossiga no cumprimento da referida sentença.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 17 de outubro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22171 Nr: 189-94.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIA VILMARA ARRAIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTIS - 

UNITINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICYO TEIXEIRA NOLETO - 

OAB:2.937/TO, GENIVAN CAETANO DE ALMEIDA - OAB:5.290-TO, 

GUILHERME CORREIA EVARISTO - OAB:33791

 Vistos, etc.

1. Cuida-se de pedido de execução por quantia certa fundada em título 

executivo judicial (art. 515, NCPC).

2. O exequente já apresentou demonstrativo do débito atualizado até a 

data do pedido de execução, conforme exigência do artigo 524, do NCPC.

3. Intime-se a parte executada para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar 

o pagamento da dívida, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC).

 4. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da multa, expedindo-se, 

em seguida, mandado de penhora e avaliação, e intimando-se o executado 

de imediato do teor do respectivo auto, nos exatos termos do § 3º do 

artigo 523, NCPC.

5. Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, NCPC).

 6. Faça-se as alterações necessárias na capa dos autos.

7. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20124 Nr: 85-73.2011.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FRANCISCO RUBIN PASQUALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ANTÔNIO CANESIN - 

OAB:PR/8007, MARIA EUGENIA CANESIN - OAB:PR/54.266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO GUILHERME DE 

ALMEIDA PORTUGAL - OAB:31107, AURÉLIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7103-B

 Vistos, etc.

1. Uma vez que fora interposto o recurso de Agravo de Instrumento, 

suspendo o andamento do feito até a decisão final do referido recurso.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10768 Nr: 415-07.2010.811.0048

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA MARIA DA SILVA, CARMEM SILVA, IVONE 

MARIA DE SOUZA, MARIA SOLANGE PACHECO, SILVONE JOSÉ DA 

SILVA, PATRÍCIA MARIA DA SILVA, LUZINETE SOUZA DA SILVA, 

MATILDE CAETANO DA SILVA, APARECIDA MARIA DOS SANTOS, 

EMERSON JOSE DA SILVA, CRISTIANO ANATÓRIO CAETANO SILVA, 

ELIZÂNGELA MARIA DA SILVA, MARIA DE LOURDES DA SILVA, CÍCERO 

JOSÉ DA SILVA, IVO JOSÉ DA SILVA, JORGE JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ ANATÓRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES EDSON FÉLIX 

MEDEIROS - OAB:7.703, ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de pedido de adjudicação de bens imóveis feito por ANA JULIA 

TASCARE SILVA PINTO, representada por Ednelson Zuliani Bello, no 

presente processo de inventário do espólio de JOSÉ ANATÓRIO DA 

SILVA, vez que alega a aquisição através de Cessão de Direitos.

Devidamente intimados, os herdeiros, representeados pela inventariante, 

foram favoráveis ao pedido de adjudicação dos referidos imóveis.

2. É o breve relato. FUNDAMENTO. DECIDO.

Analisando os autos verifica-se que os referidos imóveis foram adquiridos 

pela peticionante através de Cessão de Direitos, sendo que constam das 

primeiras declarações a referida transação. Ademais, os herdeiros 

representeados pela inventariante, foram favoráveis ao pedido de 

adjudicação dos referidos imóveis, por entenderem que razão assiste a 

mesma.

A razão invocada como causa de pedir, sem dúvida, é motivo relevante e 

idôneo, já que regularizar a situação dos bens do espólio é de 

responsabilidade da inventariante, uma vez que é a administradora do 

mesmo.

 3. DISPOSITIVO

3.1. Ante o exposto, conforme fundamentação supra, com base no artigo 

618, I do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de fls. 438/440, 

para o fim de determinar que sejam expedidas as cartas de adjudicação 

dos imóveis descritos na fl. 438, em favor de ANA JULIA TASCARE SILVA 

PINTO.

 3.2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 596 Nr: 10-54.1999.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NELSON JOSÉ NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SEGANFREDO - 

OAB:3501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. JOSE HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846, REMI CRUZ BORGES - OAB:MT/11148-A

 Vistos, etc.

1. A parte autora não cumpriu a determinação para providenciar as 

diligências faltantes, abandonando a presente ação.

2. DISPOSITIVO

2.1. Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, e §§ 1º e 

2º, in fine, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito.
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2.2. Condeno a parte autora ao pagamento da custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10 % (dez por cento) do valor da causa, nos termos do 

artigo 85, parágrafo 2º, do NCPC.

2.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.4. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

2.5. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36830 Nr: 1544-03.2017.811.0048

 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/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35778 Nr: 1069-47.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA FRANCISCA DE LIMA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:, PROCURADOR(A) DO INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos.

1. Prossiga no cumprimento da decisão proferida em Ref: 47.

2. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 17 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42569 Nr: 634-39.2018.811.0048

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO COTLINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA, VERA LUCIA 

CAMARGO PUPIN AGROPECUÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:8047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, Jomas Fulgencio de Lima Junior - OAB:11785, 

RONIMARCIO NAVES - OAB:6228-MT

 Vistos.

1. Diante da juntada de Ref: 58 intimem-se as partes para manifestarem 

quanto ao laudo, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos 

(Ref:58).

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 17 de outubro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25244 Nr: 999-35.2014.811.0048

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES, GILMAR PEREIRA 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE APARECIDO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. LUCIMAR BATISTELA - 

OAB:OAB N. 9279, OLIVIA OLIVEIRA MUNIZ - OAB:14699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9.279

 Vistos.

1. Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias, as provas que pretendem produzir, sob pena 

de preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, com alusão ao 

julgamento antecipado de lide.

2. Após, decorrido o prazo supra assinalado, venham-me conclusos para 

deliberações.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira/MT, 17 de outubro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30577 Nr: 543-17.2016.811.0048

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYTON CARDOSO DOS SANTOS CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:MT/12.853-B

 Vistos.

1. Defiro o pleito contido na cota ministerial retro. Assim, proceda-se a Sra. 

Gestora com a elaboração de novo cálculo de pena, e consequentemente, 

com a unificação das penas aplicadas ao reeducando.

2. Ademais, proceda-se com a juntada da sentença proferida nos autos 

de Código 22520.

3. Após, ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

4. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 17 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42040 Nr: 466-37.2018.811.0048

 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: VANUSA MARQUES GONÇALVES DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos.

1. Intime-se a parte requerente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito.

2. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 17 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44003 Nr: 1308-17.2018.811.0048

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIA IZAIRA DA SILVA SOUZA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12.466/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos.1. Defiro a emenda retro, assim recebo a inicial eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do novo Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma legal.2. De 

início, concedo a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos termos 

do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.3. Outrossim, cite-se a 

autarquia requerida para apresentar resposta escrita, pelo prazo legal, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas, com pedido de 

perícia, se for o caso, ficando a requerida ciente de que não se 

defendendo, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos.4. Ademais, 

verifico que a demanda demonstra a imprescindibilidade da realização de 

perícia médica. Assim, DETERMINO, pois, desde logo, a realização de 

Perícia e nomeio perito na pessoa da Dr.(a) Vanessa Cristina Santini 

Santana, inscrito(a) no CRM nº 9500/MT, tendo como endereço Rua 

Ibirarema, nº. 1977, Centro, Jaciara/MT, o(a) qual deverá cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido independentemente de 

termo de compromisso.6. (...).7. Intime-se o perito dando-lhe ciência da 

nomeação e no mesmo ato, dos quesitos formulados pelo juízo nesta 

decisão, bem como para que promova o agendamento, desde logo, da 

data em que a pericia será efetuada. Ciente de que o laudo pericial deverá 

ser entregue em cartório 20 (vinte) dias após a realização da perícia.(...)9. 

Agendada a data da perícia pelo expert nomeado, cientifiquem-se as 

partes da data, horário e local aonde o perito promoverá o exame, 

devendo a parte autora comparecer no local e data indicada munida de 

seus documentos pessoais e exames médicos, laudos e outros que 

repute importantes ao esclarecimento do perito.10. Acostado o laudo 

pericial, intimem-se as partes, através de seus procuradores, para que 

manifestem acerca do laudo, podendo inclusive requerer maiores 

esclarecimentos. Prazo: 5 (cinco) dias.11. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34506 Nr: 468-41.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante do petitório de Ref: 87, remetam-se os presentes autos remetidos 

para a Agência de Atendimento de Demandas Judiciais (APSADJ), no 

endereço colacionado nos autos para a devida implantação do benefício 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de responsabilização cível e criminal 

da autoridade responsável pela inexecução da anterior determinação 

judicial.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 17 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37131 Nr: 1673-08.2017.811.0048

 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: ODENILSON GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18396/O, SOILA JORDANA PEREIRABASTOS - 

OAB:21780/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 Vistos.

1. Uma vez que fora juntado o Laudo Pericial pelo Sr. Perito Judicial, 

determino que seja realizada a solicitação de pagamento dos honorários 

periciais anteriormente fixados.

2. Ademais, intimem-se as partes para que manifestem acerca do laudo, 

podendo inclusive requerer maiores esclarecimentos. Prazo: 5 (cinco) 

dias.

3. Após, conclusos para prolação de sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 17 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36879 Nr: 1561-39.2017.811.0048

 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: CIRILA CARDOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319, PROCURADOR(A) FEDERAL - OAB:

 Vistos.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 18 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47565 Nr: 2745-93.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE FERRAZ DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos 

no artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma legal.2. De início, concedo a 

gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos termos do §1º, do artigo 
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98, do Código de Processo Civil.3. Postergo a análise do pedido liminar 

para o momento processual oportuno, eis que vislumbro que as provas 

produzidas são unilaterais, restando necessária a angularização 

processual do feito com a citação da parte requerida.4. Outrossim, cite-se 

a autarquia requerida para apresentar resposta escrita, pelo prazo legal, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas, com pedido de 

perícia, se for o caso, ficando a requerida ciente de que não se 

defendendo, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos.5. Ademais, 

verifico que a demanda demonstra a imprescindibilidade da realização de 

perícia médica. Assim, DETERMINO, pois, desde logo, a realização de 

Perícia e nomeio perito na pessoa da Dr.(a) Vanessa Cristina Santini 

Santana, inscrito(a) no CRM nº 9500/MT, tendo como endereço Rua 

Ibirarema, nº. 1977, Centro, Jaciara/MT, o(a) qual deverá cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido independentemente de 

termo de compromisso.(...)(...)9. Agendada a data da perícia pelo expert 

nomeado, cientifiquem-se as partes da data, horário e local aonde o perito 

promoverá o exame, devendo a parte autora comparecer no local e data 

indicada munida de seus documentos pessoais e exames médicos, laudos 

e outros que repute importantes ao esclarecimento do perito.10. Acostado 

o laudo pericial, intimem-se as partes, através de seus procuradores, para 

que manifestem acerca do laudo, podendo inclusive requerer maiores 

esclarecimentos. Prazo: 5 (cinco) dias.11. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35322 Nr: 2777-73.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LKJDA, LTDSA, CDSDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido contido em Ref: 47, portanto expeça-se carta precatória 

para a Comarca de Rondonópolis-MT ,no endereço indicado na Ref: 47, 

para a intimação pessoal do executado.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória com 

prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias.

3. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 18 de outubro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37743 Nr: 1971-97.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSS, CDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - 

OAB:16834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se novamente a parte requerente através de sua advogada, para 

requerer o que entender oportuno, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de arquivamento do feito.

2. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

3. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 18 de outubro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Alvará Judicial, com as partes já qualificadas.

Em Ref: 16 foi proferida sentença de mérito, onde for julgado procedente o 

pedido feito na inicial, todavia houve erro de grafia no nome das partes, 

merecendo reparação.

Foi a síntese do necessário. Fundamento. Decido.

2. Dispõe o artigo 494, do Novo Código de Processo Civil o seguinte:

“Publicada a sentença o Juiz só poderá alterá-la:

I – para lhe corrigir (...) inexatidões materiais (...)”

Assim, a referida sentença deve ser corrigida, haja vista que há previsão 

legal, sendo que para tal correção não fora encerrado o ofício jurisdicional 

com a prolação da decisão atacada.

3. Ante o exposto, com base no artigo 494, do Novo Código de Processo 

Civil, ALTERO o item “3” da referida da sentença prolatada em Ref: 16, 

para que o mesmo passe a ter a seguinte redação:

“3. Assim, julgo procedente o pedido e, por conseguinte, AUTORIZO a 

requerente ZILDA DE LIMA efetuar o saque do montante total do saldo da 

restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física do exercício de 2018 em 

nome de Valdomiro Francisco da Silva.”

Prossiga no cumprimento da referida sentença.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 17 de outubro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61610 Nr: 312-06.2013.811.0109

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ IVO KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO PEDRO ZANELATO, CELSO 

PADOVANI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ BARUFFI - OAB:85742, 

CARMIELI VESZ - OAB:14.190/MT, DANIEL DE FREITAS PICCININI - 

OAB:15.664-A/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B, 

RICARDO LUIZ SCHMIDT MOHR - OAB:45582/RS, VALDINO BARUFFI - 

OAB:OAB/RS 35.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ntime-se, pessoalmente, o requerente, para, no prazo de 10 dias, 

requerer o que entender de direito, principalmente se manifestar sobre as 

cartas precatórias que retornaram, sob pena de extinção do processo 

sem resolução do mérito.

Após, voltem os autos conclusos com urgência, pois se trata de processo 

meta 2.

 Marcelândia/MT, 05 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66849 Nr: 1120-40.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENILDO HERDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Vistos etc.

 Considerando que não foram cumpridos os atos para que fosse realizada 

a audiência agendada à fl. 69/70, DETERMIMO seu cancelamento, bem 

como sua retirada da pauta.
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 INDEFIRO o pedido de fls. 51, considerando que a Defesa não comprovou 

o alegado, não se comprovando a conexão ou continência das demandas.

 Expeça-se carta precatória para que seja oferecida a proposta de fls. 71 

ao réu no Juízo Deprecado.

 Retornando a carta precatória, voltem os autos conclusos para a decisão.

 Reitero a determinação do item “05” de fls. 40/41.

 Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 16 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48647 Nr: 472-36.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esequiel Silva de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Considerando que o denunciado não foi intimado, redesigno a solenidade 

para a data de 26/03/2019 às 13h30. Saem os presentes intimados.

 Intime-se o denunciado no endereço residencial que consta nos autos 

para que tome conhecimento da data da audiência para, se quiser, 

comparecer e exercer o seu direito de presença.

Vistas ao Ministério Público para localizar o endereço das testemunhas 

que não foram intimadas.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 14h10min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 18 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78582 Nr: 2316-40.2018.811.0109

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Assim, ante ao exposto, nos termos da fundamentação acima, 

CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA a prisão do investigado CRISTIANO 

DE LIMA SILVA, SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO 

MANDADO.Atualize-se o BNMP 2.0.Determino que a Autoridade Policial 

encaminhe, de imediato, o flagranteado para realizar exame de corpo de 

delito, devendo o médico perito precisar o momento das lesões do 

flagranteado. Encaminhe cópias do B.O. para o médico 

perito.CUMPRA-SE.JUNTE-SE via desta no IP respectivo.EXPEÇA-SE o 

necessário.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: 8010046-10.2011.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ (ADVOGADO(A))

ANDREI CESAR DOMINGUEZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação da parte autora por seu 

advogado constituído para contrarrazões ao recurso inominado, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-53.2012.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ (ADVOGADO(A))

ANA MARIA DE OLIVEIRA GASQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

SERASA S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação do advogado da parte 

autora para contrrazões ao recurso inominado, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-95.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

Reginaldo Alves (REQUERENTE)

Reginaldo Alves (ADVOGADO(A))

PAMELA PAULA MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação do requerido na pessoa de 

seu advogado para contrarrazões ao recurso inominado, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-80.2012.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ADEONI FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

JONATHAN SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo número: 80010052-80.2012.811.0109 Promovente: ADEONI 

FERREIRA DOS SANTOS. Promovido (a): JONATHAN SOARES DA SILVA. 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento, mormente após realização de audiência de instrução. 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. Trata-se de ação de indenização 

por danos materiais proposta por ADEONI FERREIRA DOS SANTOS em 

desfavor de JONATHAN SOARES DA SILVA. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à 

parte autora. O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

a ocorrência do atropelamento da parte autora durante sua travessia na 

avenida colonizador José Bianchinni. Em audiência de instrução, o 

promovente reafirmou que foi atropelado, quanto já estava finalizando a 

travessia da avenida colonizador José Bianchini, conforme boletim de 

ocorrência juntado aos autos, sendo que a parte promovida não arcou 

com nenhuma despesa. Relatou ainda que, em decorrência do acidente, 

teve prejuízos financeiros com gastos médicos, conforme notas fiscais 

juntadas aos autos. Em que pese às alegações do promovido, analisando 

detidamente os autos, mormente aos depoimentos testemunhais 

prestados, tenho que restou demonstrada a responsabilidade do 

reclamado, bem como devidamente comprovada à existência de danos 

materiais. Em seu depoimento, a testemunha Amauri Serafim Francisco 

afirmou o seguinte: Testemunha: eu estava em frente a nossa Loja 

(Agrocity) encostado na parede (...) do lado de fora, inclusive a gente ?

tava? sentado no chão, na ocasião, eu percebi que a moto vinha, inclusive 

um pouco rápida, quando seu Adeoni estava atravessando; Juiz: vinha do 

lado esquerdo? Testemunha: vinha na mão dele normal (...) ele veio, ele 
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fez que nem todos faz ali naquela; Juiz: depressãozinha; Testemunha: é; 

Juiz: evita de passar no meio que é mais fundo e passa na beirada; 

Testemunha: isso (...) só que eu percebi que ele estava um pouco rápido, 

quando eu pensei que não já bateu. Como é de conhecimento notório, a 

cidade de Marcelândia/MT não possui faixa para travessia dos pedestres, 

sendo que estes devem se utilizar das mesmas vias quem contém fluxo 

contínuo de veículos. Sabendo disso, exige-se do motorista todas as 

precauções possíveis, especialmente a adoção de baixa velocidade, em 

vista da grande probabilidade de acidente. Conforme declarações da 

testemunha prestada em juízo, a velocidade do promovido estava ?um 

pouco alta? bem como o mesmo, ao se desviar da depressão constante 

na avenida, foi de encontro ao pedestre, que já estava finalizando a 

travessia da avenida. A direção defensiva, no caso em comento, deveria 

ter sido observada pelo motociclista, conforme prevê o Código de Trânsito 

Brasileiro ?Artigo 28: O condutor deverá, a todo o momento, ter domínio de 

seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à 

segurança do trânsito?. No mesmo diploma legal, o artigo 29 traz que ?o 

transito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às 

seguintes normas: (...) § 2°: respeitadas às normas de circulação e 

conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos 

de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, 

os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos 

pedestres?. Como se depreende acima, a legislação é clara quanto à 

exigência de cautela por parte do motorista em relação aos pedestres. 

Diante disso, encontra-se presente a existência de culpa pela imprudência 

do motorista, por não ter agido com a devida cautela, tendo em vista sua 

velocidade além do normal e ao tentar desviar da depressão, indo de 

encontro ao pedestre, que já estava finalizando a sua travessia, bem 

como devidamente comprovada à existência de danos materiais. Dessa 

forma, restou demonstrada a responsabilidade da reclamada pelo 

acidente, bem como devidamente comprovada à existência de danos 

materiais. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na 

inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a 

título de danos materiais, o valor de R$ 12.440,00 (doze mil quatrocentos e 

quarenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação válida. Por conseguinte, declaro 

extinto o processo, com análise do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso 

I. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo. Publicada 

no sistema PROJUDI. Marcelândia-MT, 05 de julho de 2016. ADALTO 

QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-68.2014.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA (ADVOGADO(A))

ESPÓLIO DE MARCELO LOPES MONTEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação dos advogados dos 

requeridos para contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-89.2014.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

ROSANGELA SCHUVETZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CLAUDEMIR DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDERSON ROMUALDO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação do advogado da parte 

autora para que requeira, em 05 (cinco) dias, o que entender de direito

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68159 Nr: 1703-48.2017.811.0111

 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: Cremilda Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação foi protocolada no prazo legal.

Impulsiono o presente feito abrindo vista ao autor para réplica.

Iaçana Kelly dos Reis Enz - Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62388 Nr: 1206-68.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSEIAS MISSAEL SCHUSTER, SILVANIA 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão do feito.

 Impulsiono o feito com intimação da parte autora, para que no prazo legal, 

manifeste-se.

Iaçana Kelly dos Reis Enz - Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63361 Nr: 1775-69.2016.811.0111

 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): ADRIANO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte autora, para que no prazo 

legal, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70716 Nr: 3015-59.2017.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLVO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA BORGES DE MESQUITA 

- OAB:39366, MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA - OAB:12293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu em cartório, o prazo de suspensão requerido pela 

parte autora (ref. 24).

Impulsiono o feito com a I N T I M A Ç Ã O da Parte autora, para que no 

prazo legal, manifeste-se.

Iaçana Kelly dos Reis Enz - Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58772 Nr: 1541-24.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M M COMERCIO DE VIDROS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte autora, Dr(ª): MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB/MT:3056, para que efetue o preparo da 

Carta Precatória à Comarca de Guarantã do Norte/MT para cumprimento da 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51883 Nr: 31-44.2013.811.0111

 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 31-44.2013.811.0111 (Código 51883)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: União

Executado: Albino de Campos Schimitt & Cia Ltda Me

Vistos.

Defiro o requerimento formulado pela parte exequente às fls. 73.

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, autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações 

financeiras da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema 

BACENJUD, em nome do executado Albino de Campos Schimitt & Cia Ltda 

Me, CNPJ nº 03.339.248/0001-70 e Albino de Campos Schmitt, inscrito no 

CPF sob o nº 460.167.750-53, cujo valor atualizado do débito é de 

114.262,09 (cento e quatorze e duzentos e sessenta e dois reais e nove 

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 Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51816 Nr: 1713-68.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELO EIDT, Carlota Eidt, Casa Rimane Comércio 

e Confecções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O

 Processo nº 1713-68.2012.811.0111 (Código 51816)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente:Fazenda Pública Estadual

Executados: Elo Eidt e Outros

Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual em 

face de Elo Eidt, Carlota Eidt e Casa Rimane Comércio e Confecções Ltda, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento houve o bloqueio judicial do valor integral do 

débito (fl.22), manifestando a parte executada pela expedição de alvará 

eletrônico, para levantamento do valor bloqueado, bem como pela extinção 

do feito (fl.25).

É o relatório. Fundamento e decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se alvará eletrônico para transferência de valores, com 

observância dos dados bancários indicados (fl.24).

Sem custas, a teor do artigo 26 da Lei 6.830/80.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 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.: 67071 Nr: 1044-39.2017.811.0111

 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: HDI SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO JOSE SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA TEIXEIRA PASSOS - 

OAB:18833/O, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1044-39.2017.811.0111 (Código 67071)

Classe – Assunto: Ação Regressiva de Ressarcimento de Dano

 Requerente: HDI Seguros S.A.

Requerido: Roberto Jose Schmidt

Vistos.

Defiro o requerimento formulado pela parte requerente (ref.38).

Diligencie-se através dos sistemas disponíveis, a fim de se obter 

informações sobre o endereço atualizado da parte requerida.

 Se localizado endereço do requerido, diverso dos autos, CITE-O.

Restando infrutífera a diligência, intime-se a parte requerente para 

prosseguir com o feito, requerendo o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 26 de setembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51816 Nr: 1713-68.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELO EIDT, Carlota Eidt, Casa Rimane Comércio 

e Confecções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O

 PROCESSO Nº: 1713-68.2012.811.0111 (Código: 51816)

EXEQUENTE: Fazenda Pública Estadual

EXECUTADO: Elo Eidt e outros

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.

Ainda, determino a expedição de ofício às cooperativas de crédito 

SICREDI, SICOOB e UNICRED, para que promovam o bloqueio e constrição 

de valores/créditos pertencentes aos executados e que se encontrem 

depositados/aplicados na instituição.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.
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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.

Matupá, 14 de dezembro de 2016.

 FABIO PETENGILL,

Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51653 Nr: 1548-21.2012.811.0111

 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: JHONATAN CONCEIÇÃO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:5017/RO

 INTIMAÇÃO da parte requerida, na pessoa de seu advogado, para, no 

prazo de 5 dias, efetuar o pagamento da complementação das custas 

judicias no valor total de R$ 51,90, sendo R$ 36,55 de custas judiciais e R$ 

15,35 referente a taxa judiciária, ficando ciente de que a guia deverá ser 

retirada no site diretamente do Departamento de Controle e Arrecadação 

do TJ-MT, para que possa dar baixa no protesto.

Regina Matos Davi

Gestora Administrativa 3

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74198 Nr: 1099-53.2018.811.0111

 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: Marines Milani Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB-MT 14.992 A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 031/2016-CGJ, fica 

DEVIDAMENTE INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

5 dias, o recolhimento das custas procesuais no importe de R$ 551,16, a 

que foi condenado nos termos da sentença proferida nos autos e acordo 

formulado entre as partes, sob pena de protesto. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 413,40, para recolhimento da guia de custas e 

R$ 137,76, para fins de guia de taxa. Ficando cientificado de que poderá 

acessar o site: www.tjmt.jus.br.br , link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - 

PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (custas ou taxas finais ou 

remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa judiciária. O sistema vai gerar um boleto único. 

Após efetivação do recolhimento, deverá juntar a guia recolhida junto a 

Central de Arquivamento e Arrecadação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74195 Nr: 1096-98.2018.811.0111

 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: Marines Milani Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB-MT 14.992 A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 031/2016-CGJ, fica 

DEVIDAMENTE INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

5 dias, o recolhimento das custas procesuais no importe de R$ 551,16, a 

que foi condenado nos termos da sentença proferida nos autos e, 

conforme acordo formulado entre as partes, sob pena de protesto. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40, para recolhimento 

da guia de custas e R$ 137,76, para fins de guia de taxa. Ficando 

cientificado de que poderá acessar o site: www.tjmt.jus.br.br , link 

"EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 

(custas ou taxas finais ou remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa judiciária. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após efetivação do recolhimento, 

deverá juntar a guia recolhida junto a Central de Arquivamento e 

Arrecadação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74196 Nr: 1097-83.2018.811.0111

 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: Marines Milani Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB-MT 14.992 A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 031/2016-CGJ, fica 

DEVIDAMENTE INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

5 dias, o recolhimento das custas procesuais no importe de R$ 551,16, a 

que foi condenado nos termos da sentença proferida nos autos e, 

conforme acordo formulado entre as partes, sob pena de protesto. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40, para recolhimento 

da guia de custas e R$ 137,76, para fins de guia de taxa. Ficando 

cientificado de que poderá acessar o site: www.tjmt.jus.br.br , link 

"EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 

(custas ou taxas finais ou remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa judiciária. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após efetivação do recolhimento, 

deverá juntar a guia recolhida junto a Central de Arquivamento e 

Arrecadação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71466 Nr: 3394-97.2017.811.0111

 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: ALESSANDRO RIBEIRO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREY LOSS PAGLIARI, GABRIELA 

FERNANDES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 031/2016-CGJ, fica 

DEVIDAMENTE INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

dias, o recolhimento das custas procesuais no importe de R$ 625,76 a que 

foi condenado nos termos da sentença proferida nos autos, SOB PENA DE 

PROTESTO. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40, 

para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 212,36, para fins de 

guia de taxa judiciária. Ficando cientificado de que poderá acessar o site: 

www.tjmt.jus.br.br , link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 11 (custas ou taxas finais ou remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa judiciária. O sistema vai gerar um boleto único. 

Após efetivação do recolhimento, deverá juntar a guia recolhida junto a 

Central de Arquivamento e Arrecadação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63415 Nr: 1805-07.2016.811.0111

 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: EMERSON AQUINO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA VIDOTTO MARTINS 
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- OAB:14.990, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 031/2016-CGJ, fica 

DEVIDAMENTE INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

dias, o recolhimento das custas judiciais no importe de R$ 551,16, a que 

foi condenado nos termos da sentença proferida nos autos, SOB PENA DE 

PROTESTO. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40, 

para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76, para fins de guia de 

taxa. Ficando cientificado de que poderá acessar o site: 

www.tjmt.jus.br.br , link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 11 (custas ou taxas finais ou remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas judiciais incluir o valor das custas e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa judiciária. O sistema vai gerar um 

boleto único. Após efetivação do recolhimento, deverá juntar a guia 

recolhida junto a Central de Arquivamento e Arrecadação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67869 Nr: 1527-69.2017.811.0111

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMURAI ISLANIO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FULANO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 031/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora/requerida, para que efetue, no 

prazo de 5 dias, o recolhimento das custas procesuais no importe de R$ 

551,16, a que foi condenado nos termos da sentença proferida nos autos. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40, para 

recolhimento da guia de custas e R$ 137,76, para fins de guia de taxa. 

Ficando cientificado de que poderá acessar o site: www.tjmt.jus.br.br , 

link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 

(custas ou taxas finais ou remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa judiciária. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após efetivação do recolhimento, 

deverá juntar a guia recolhida junto a Central de Arquivamento e 

Arrecadação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67616 Nr: 1381-28.2017.811.0111

 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): ELEN ERICEIRA POLIZELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 031/2016-CGJ, fica 

DEVIDAMENTE INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

dias, o recolhimento das custas procesuais no importe de R$ 578,50, a 

que foi condenado nos termos da sentença proferida nos autos, SOB 

PENA DE PROTESTO. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

376,85, para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 201,65, para 

fins de guia de taxa judiciária. Ficando cientificado de que poderá acessar 

o site: www.tjmt.jus.br.br , link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 11 (custas ou taxas finais ou remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas judiciais incluir o valor das custas, após 

clicar no item taxa e preencher o valor da taxa judiciária. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após efetivação do recolhimento, deverá juntar a 

guia recolhida junto a Central de Arquivamento e Arrecadação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64272 Nr: 2234-71.2016.811.0111

 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): ARNALDO PEREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56232 Nr: 304-52.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE SOUZA - ME, ANA PAULA 

MORLIN DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente, para providenciar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida 

pelo site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para 

intimação dos executados, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33831 Nr: 1141-83.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJdSR, ON, VLDSR, ON&CL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JUNIOR DA SILVEIRA 

RIBEIRO - OAB:24069/O

 Processo nº 1141-83.2010.811.0111 (Código 33831)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Fábio Júnior da Silveira Ribeiro e Outros

Vistos em correição.

Defiro o requerimento de f.61.

Intimem-se os executados Vera Lúcia da Silveira, Osmar Nora e Fábio 

Júnior da Silveira acerca das constrições judiciais realizadas sobre a 

conta e os veículos deste para, querendo, apresentarem embargos no 

prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 29 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-09.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

GENECI PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE 

(REQUERIDO)

IVAINE MOLINA JUNIOR (ADVOGADO(A))

AIRTON VITOR DUTEL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ Processo: 1000049-09.2017.8.11.0111. 
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REQUERENTE: GENECI PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: ASSOCIAÇÃO DE 

PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, AIRTON VITOR DUTEL 

Vistos. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para dia 31 de 

outubro de 2018, às 12h15min, ressalvando às partes que deverão 

comparecerem ao ato processual designado, advertindo-as de que o não 

comparecimento do autor implica na extinção do processo sem julgamento 

do mérito e a ausência injustificada da ré implicará em reputar-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz, nos termos do artigo 51, I, e artigo 20, 

ambos da Lei nº 9.099/95, respectivamente. Registre-se que, nos termos 

do art. 455 do CPC, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada acerca do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. Intimem-se. Após, 

aguarde a realização da audiência. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Suelen Barizon Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 64036 Nr: 1445-87.2017.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacyr Battaglini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cecilio de Jesus Gaeta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Gabriela Gehlen - 

OAB:19506/O, David Garon Carvalho - OAB:19440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando D'Amico Madi - 

OAB:MT - 14.322, MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK - 

OAB:19815/O

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, em tempo hábil para a 

realização da audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 43448 Nr: 1498-10.2013.811.0030

 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: Município de Nobres - MT, Sebastião Gilmar Luiz da Silva 

- Pref. de Nobres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silverio Soares de Moraes - 

Procurador Municipal - OAB:12.006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane da Silva Campos 

Souza - OAB:15097

 DESPACHO

Vistos etc.

 Intime-se a parte autora para que traga aos autos os documentos 

indicados pelo Ministério Público, à fl. retro, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de extinção do processo.

 Após, vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 688 Nr: 129-40.1997.811.0030

 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: Emal -Empresa de Mineração Aripuanã Ltda, Celso 

Ferreira Penço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diorse Vieira da Silva, Elizabete Konagesk da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonadabe dos Reis Santiago - 

OAB:7632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte requerida a juntar comprovante de 

pagamento das taxas e custas para expedição da carta precatória, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 74641 Nr: 2798-31.2018.811.0030

 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: Lojão Popular, Benedito Afonso do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI 

CUSTODIO SANCHES BERGAM - OAB:25027/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de ação anulatória de débito fiscal c/c pedido de tutela de 

urgência em caráter liminar.

Decido.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

No caso em análise, a parte autora cingiu-se em juntar aos autos 

declarações de imposto de renda do seu representante legal, não 

anexado nenhum documento que comprove a hipossuficiência da pessoa 

jurídica.

Ademais, é notório que a requerente é empresa conceituada, possuindo 

sede na região central deste município.

Neste aspecto, constato que a parte autora não é hipossuficiente, assim, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.

 Nos termos do art. 98, § 6º do CPC, faculto ao autor o recolhimento das 

custas judiciais seja feito em até 02 (duas) parcelas fixas, recolhidas 

mediante emissão de guia com a comprovação nos autos até o dia 10 de 

cada mês, devendo estar ciente que o inadimplemento de quaisquer das 

parcelas poderá importar no indeferimento da petição inicial, nos termos do 

art. 290 do CPC.

Intime-se o autor para que, em 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento 

da primeira parcela das custas judiciais necessárias ou o recolhimento 

integral dessas.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32105 Nr: 228-11.2014.811.0031

 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: Adjalmira Rodrigues Nogueira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 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.
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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.: 35841 Nr: 803-82.2015.811.0031

 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: Sebastiana Gomes da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Liberato do Nascimento, Justina Julia do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º, do CPC e do Provimento nº 56/2007, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte REQUERENTE, 

na pessoa de seu(s) advogado(s), para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 22/11/2018 às 08:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45186 Nr: 1303-46.2018.811.0031

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Thalia Pereira da Silva, Thamilly Vitória da Silva Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDEMIR LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC e do Provimento nº 56/2007, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte REQUERENTE, 

na pessoa de seu(s) advogado(s), para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 13/12/2018 às 08:00 horas.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 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 do advogado da parte requerente para que providencie o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça a fim de que seja 

cumprido o mandado de intimação do munícipio de Nova Canaã do 

Norte-MT na zona urbana desta Comarca. Para tanto, deverá retirar a guia 

junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

encaminhando a guia devidamente paga (original) a Comarca de Nova 

Canaã do Norte/MT, nos termos do Provimento 07/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 51921 Nr: 1228-92.2016.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. LUIZ SILVA - ME, DIEKSON LUIZ SILVA, 

MICAELLE MARIA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - OAB:OAB/MT 

3684-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, § 4º do NCPC e do artigo 701, XVIII da CNGC, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de abrir vista a parte 

exequente para manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de 

ref: 47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37857 Nr: 404-75.2012.811.0090

 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: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RENATO DE 

OLIVEIRA - OAB:40424/PR, GUILHERME MAXIMIANO - OAB:24150/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Héber Amilcar de Sá Stábile 

- OAB:3283-B/MT

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerente para que providencie o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça a fim de que seja 

cumprido o mandado de intimação na zona urbana desta Comarca. Para 

tanto, deverá retirar a guia junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, encaminhando a guia devidamente paga (original) a 

Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, nos termos do Provimento 07/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46559 Nr: 904-10.2013.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DE ANANIAS CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, por ausência do preenchimento dos 

pressupostos para a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, 

rejeitada a arguição prejudicial formulada pela parte ré. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Entanto, DEFIRO o pedido formulado por seu advogado e 

concedo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada de 

substabelecimento.CONDENO a parte autora ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do 

art. 85, do NCPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, 

o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço 

(art. 85, § 2º, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça 

(fls. 53/55), 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. Não havendo sucumbência por parte do ente público, 

deixa-se de remeter os autos à instância superior para o reexame 

necessário (art. 496, inciso I, do NCPC). Nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT, alterado pelo Provimento n.º 41/2016, fica dispensado o registro 

da sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT. Publique-se. Intimem-se.Transitada em julgado 

a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62124 Nr: 1575-57.2018.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA ANGELO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDORIO - 

OAB:13968/MT

 Vistos.

Designo audiência de instrução para oitiva da testemunha LEANDRO 

RODRIGO PREIS BEOCK, para o DIA 18 DE JUNHO DE 2019, ÀS 09H30.
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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 das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46085 Nr: 435-61.2013.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA WOLFF 

CHUEIRE WOLF - OAB:OAB/MT 17998/A, NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:23643/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 Vistos.

Ante a juntada de instrumento procuratório do advogado da parte 

requerente à fl. 75, REVOGO a nomeação da defensora dativa nos autos 

em apenso de Código 47278 à fl. 26.

Quanto aos honorários advocatícios da defensora dativa, Dra. Maria 

Fernanda Wolff Chueire Wolf, já foram fixados à fl. 26 do Código 47278. 

Assim, EXPEÇA-SE certidão em seu favor, INTIMANDO-A.

PROCEDA-SE com as devidas retificações junto ao sistema processual de 

dados APOLO e capa dos autos para fazer constar como patrono do polo 

ativo da lide o advogado Neilson Fausto Buzato, OAB/MT 21765/A, o qual 

deverá receber exclusivamente as publicações e intimações do feito.

 Aguarde-se a realização da audiência designada nos autos em apenso 

de Código 46328.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47278 Nr: 452-63.2014.811.0090

 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: ADSSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA WOLFF 

CHUEIRE WOLF - OAB:OAB/MT 17998/A, NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:23643/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT, REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 4936

 Vistos.

Ante a juntada de instrumento procuratório do advogado da parte 

requerente à fl. 71, REVOGO a nomeação da defensora dativa à fl. 26.

Quanto aos honorários advocatícios da defensora dativa, Dra. Maria 

Fernanda Wolff Chueire Wolf, já foram fixados à fl. 26. Assim, EXPEÇA-SE 

certidão em seu favor, INTIMANDO-A.

PROCEDA-SE com as devidas retificações junto ao sistema processual de 

dados APOLO e capa dos autos para fazer constar como patrono do polo 

ativo da lide o advogado Neilson Fausto Buzato, OAB/MT 21765/A e do 

polo passivo o advogado Régis Rodrigues Ribeiro, OAB/MT 4.936/O, os 

quais deverão receber exclusivamente as publicações e intimações do 

feito.

 Alfim, considerando que o feito encontra-se em apenso com os autos de 

Códigos 46328 e 46085, INTIME-SE pessoalmente o advogado da parte 

requerida, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos em 

apenso o instrumento procuratório para eventual vistas, em razão das 

ações tramitarem em segredo de justiça.

Aguarde-se a realização da audiência designada nos autos de Código 

46328.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62063 Nr: 1532-23.2018.811.0090

 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: ADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE JULIANO PERES PERES - 

OAB:16889/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. A alegada hipossuficiência da parte autora não restou 

demonstrada. [...] Assim, intime-se-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, 

INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal.Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46328 Nr: 672-95.2013.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OAR, ADSSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSSR, OAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT, MARIA FERNANDA WOLFF 

CHUEIRE WOLF - OAB:OAB/MT 17998/A, NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:23643/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT, NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:23643/B OAB/MT

 Vistos.

DEFIRO o pleito do ente ministerial à fl. 199, para continuidade do 

acompanhamento pela equipe interdisciplinar com a menor Andressa 

Sobrinho Rodrigues.

PROCEDA a equipe interdisciplinar deste Juízo, no prazo de 45 (quarenta e 

cinco) dias, à realização de estudo psicossocial com a menor Andressa 

Sobrinho Rodrigues, relatando os fatos que entenderem pertinentes.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Com o aporte do estudo, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

De outro lado, ante a juntada de instrumento procuratório do advogado da 

parte requerida/reconvinte à fl. 201, REVOGO a nomeação da defensora 

dativa nos autos de Código 47278, à fl. 26.

Quanto aos honorários advocatícios da defensora dativa, Dra. Maria 

Fernanda Wolff Chueire Wolf, já foram fixados à fl. 26 do processo de 

Código 47278. Assim, EXPEÇA-SE certidão em seu favor, INTIMANDO-A.

PROCEDA-SE com as devidas retificações junto ao sistema processual de 

dados APOLO e capa dos autos para fazer constar como patrono da 

parte requerida/reconvinte o advogado Neilson Fausto Buzato, OAB/MT nº 

21.765/A, o qual deverá receber exclusivamente as publicações e 

intimações do feito.

 A fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do NCPC, intimem-se as partes para que, no 
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prazo de 15 (quinze dias):

 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, inciso II, NCPC);

b) O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu 

direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito daquele (art. 373, incisos I e II, do NCPC);

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, 

inciso IV, do NCPC).

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 04 DE JUNHO DE 

2019, ÀS 09H30, devendo as partes serem intimadas juntamente com 

seu(s) respectivo(s) defensor(es) para comparecerem à audiência 

designada, acompanhadas das testemunhas arroladas.

As partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data para arrolar 

suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as 

quais deverão comparecer independentemente de intimação. Caso se 

pretenda a intimação destas, as partes deverão formular requerimento 

neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da audiência, contendo a 

correspondente justificativa, na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-83.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

MARIA BARROSO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte reclamante acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 21 de novembro de 2018, às 

14h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-68.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte reclamante acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 21 de novembro de 2018, às 

14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-98.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOARES RESENDE (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte reclamante acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 21 de novembro de 2018, às 

14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-16.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

MARIA SOARES RESENDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte reclamante acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 21 de novembro de 2018, às 

13h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-31.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE RODRIGUES CORREA (ADVOGADO(A))

MARLENE ROQUE DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE DOS SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte reclamante acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 21 de novembro de 2018, às 

13h30min.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76183 Nr: 467-87.2018.811.0091

 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): Cleberson Marciano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Código 76183 - Autos n. 467-87.2018.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Intime-se o advogado nomeado pelo juízo (fls. 162), a apresentar 

memoriais, no prazo de 5 (cinco), sob pena de restar caracterizado o 

abandono do processo e de aplicação de multa no valor de 10 (dez) a 100 

(cem) salários mínimos, nos termos do art. 265 do Código de Processo 

Penal.

Decorrido o lapso temporal acima, venham conclusos com urgência.

Intime-se.

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.: 75146 Nr: 1866-88.2017.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Alta Floresta - 1º Vara, Petrobrás 

Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codopel Comercial Dobri de Petroleo Ltda, 

Valdemir José Dobri, Carlote Prediger Dobri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78012 Nr: 1440-42.2018.811.0091

 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): Manoel Henrique da Silva, Natalia das Merces 

Vilar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:12563, Rodrigo Alves de Souza - OAB:23372/O

 Autos n. 1440-42.2018.811.0091 – Código 78012

 DESPACHO

Vistos, etc.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 541 de 652



Intime-se o advogado subscritor da resposta à acusação de fls. 172/178 

para juntas aos autos o instrumento de procuração, no prazo de 05 dias.

Com a juntada do documento, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 17 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62057 Nr: 211-23.2013.811.0091

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construlider Materiais para Construção LTDA 

ME, Maria Luiza de Oliveira Bortolette, José Mario Martins Bortolette

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:MT 11.876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decorrido o prazo informado pela parte autora na petição de fl. 111, 

impulsiono os autos para intimação da parte para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60782 Nr: 615-11.2012.811.0091

 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: Flavia Aparecida Ferraz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Felicio Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o prazo requerido pela parte autora para suspensão 

do processo é superior ao previsto nos itens "41" e "56" da Ordem de 

Serviço nº 001/2018/GAB/NMV/MT, encaminho os autos ao Gabinete da 

Vara Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62981 Nr: 1037-49.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L B Fernandes Moco ME, Getúlio Lopes, 

Lucinéia Beatriz Fernandes Moco, Fabiana Cardoso Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62981 – Autos n. 1037-49.2013.811.0091

Vistos, etc.

Previamente a análise do pedido formulado, intime-se o exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar memória de cálculo atualizada do 

débito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 10 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78559 Nr: 1652-63.2018.811.0091

 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: LISBOA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edina Paula Bispo - 

OAB:24843/O, Joel Quintella - OAB:9563, Sandra Corrêa Melo - 

OAB:OAB/MT 19.680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78559 - Autos n. 1652-63.2018.811. 0091

 Despacho

Vistos, etc.

Noto que as cópias das cártulas estão ilegíveis a partir do verso da folha 

11 até a folha 17.

Assim, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos 

autos os originais ou as cópias legíveis dos documentos mencionados, 

sob pena de indeferimento da inicial.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 15 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60045 Nr: 1310-96.2011.811.0091

 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: ECR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLdR, MdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 60045 - Autos n. 1310-96.2011.811.0091

Vistos etc.

Noto que o advogado Thiago Pereira dos Santos, OAB/MT nº 13.388 foi 

nomeado defensor dativo (fls. 49). No entanto, por um lapso, não houve a 

fixação de honorários por ocasião da sentença.

Assim, ao advogado Thiago Pereira dos Santos, OAB/MT nº 13.388 em 

razão de sua nomeação para defender os interesses da parte autora, por 

ser ela pobre na forma da lei e ante a inexistência de Defensoria Pública 

nesta comarca, FIXO o valor dos honorários advocatícios devidos ao 

profissional em 01 (uma) URH, R$ 896,51 (oitocentos e noventa e seis 

reais e cinquenta e um centavos) conforme art. 303 CNGC.”.

Expeça-se a certidão de honorário em favor do advogado.

Intime-se. 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.: 34214 Nr: 266-81.2007.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Buchmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Isaac Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, Lana Mara Bueno Ferreira Oliveira - 

OAB:8828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Gonçalves Paschoal - 

OAB:OAB/MT15881-A

 Código 38214 - Autos n. 266-81.2007.811.0091

Vistos, etc.

Intime-se o exequente para indicar o n. do CPF do executado, no prazo de 

15 dias, sob pena de indeferimento do pedido retro.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 17 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60252 Nr: 86-89.2012.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJB, LAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIELY CAMILO BORDINI - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 542 de 652



OAB:SP 387986

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 60252 - Autos n. 86-89.2012.811. 0091

 Despacho

Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública há muito deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor da certidão de fl. 35, desconstituo o defensor 

dativo Dr. Rodrigo Alves de Souza nomeado nos autos, e nomeio o 

advogado Riely Camilo Bordini - OAB n. 387.986/SP, para patrocinar os 

interesses da parte autora.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para requerer o que de 

direito no prazo de 15 dias, advertindo-a da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde, 17 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67804 Nr: 951-10.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGdS, IV, LWAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIELY CAMILO BORDINI - 

OAB:SP 387986

 Código 67804 – Autos n. 951-10.2015.811.0091.

 Despacho

Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor da certidão de fl.82, nomeio o Dr. Riely Camilo 

Bordini, inscrito na OAB/SP sob o nº 387.986, para patrocinar os 

interesses do acusado Lucas Willian Andrade Barboza.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar resposta 

escrita à acusação, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 16 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74439 Nr: 1445-98.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ALVES DE SOUZA - 

OAB:23372/O

 Código 74439 – Autos n. 1445-98.2017.811.0091.

 Despacho

Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor da certidão retro, nomeio o Dr. Rodrigo Alves 

de Souza, inscrito na OAB/MT sob o nº 23.372-O, para patrocinar os 

interesses do acusado Geraldo Deoclides.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar resposta 

escrita à acusação, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 17 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73777 Nr: 1073-52.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldo Bueno da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUETONIO PAZ - OAB:5203

 Código 73777 – Autos n. 1073-52.2017.811.0091.

 Despacho

Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor da certidão retro, nomeio o Dr. Suetônio Paz, 

inscrito na OAB/MT sob o nº 5.203-B, para patrocinar os interesses do 

acusado Aldo Bueno da Silva Neto.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar resposta 

escrita à acusação, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 17 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63669 Nr: 1544-10.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilma Felix Mendes - ME, Edilma Felix Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS MASSAHARU 

ISHITANI - OAB:15285

 Código 63669 – Autos n 1544-10.2013.811.0091

Vistos, etc.

Tendo em vista que a requerida foi citada por edital e decorrido o prazo 

para apresentar contestação, nomeio o Dr. Nicolas Massaharu Ishitani, 

OAB/MT n. 15.285, como curador especial da requerida, nos termos do 

artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil.

Intime o advogado para, no prazo legal, requerer o que for de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 18 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41495 Nr: 1233-87.2011.811.0091

 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: JOdS, Verani da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:4273-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 41495 - Autos n. 1233-87.2011.811.0091 INTIMEM-SE as partes 

para fins e prazos do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 465 do CPC (Tal 

intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou já 

apresentou seus quesitos nas petições anteriores). Posteriormente, 

INTIMEM-SE os(as) peritos(as), para ciência dos quesitos, designar data 

para a realização da perícia na parte requerente, com antecedência 

mínima de 30(trinta) dias, e para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo 

no que se refere ao inciso I, vez que profissional do setor público (“Art. 

465 Com a designação de data para a perícia, INTIMEM-SE novamente as 
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partes nos termos do art. 474 do CPC. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado. Com a juntada dos laudos, 

INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, 

observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, CERTIFIQUE-SE e à conclusão mediante 

correta triagem para sentença, eis que a produção probatória testemunhal 

é desnecessária e inútil diante da prova médica/técnica já produzida 

(Provimento n. 11/11/CGJ). Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às Providências. 

Nova Monte Verde/MT, 10 de outubro de 2018 BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52347 Nr: 311-90.2014.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETTI FERREIRA 

GONÇALVES - OAB:AOB/GO 31.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO LÚCIO PEREIRA - 

OAB:OAB/GO 31.758-A

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº. 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO O REQUERENTE, na pessoa de seu advogado, 

para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 551,16 (quinhentos e cinquenta e um reais e 

dezeseis centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

ref. 25. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado que poderá acessar 

o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIA ONLINE - PRIMEIRA 

INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único, Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia (paga) na 

Distribuição do Fórum de Nova Ubiratã ou pelo PEA aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53560 Nr: 924-13.2014.811.0107

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIS PEREIRA, LEANDRA SAUER LODI 

COLOMBO, VALENTIN COLOMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN - 

OAB:MT/9.344, Arley Gomes Gonçalves - OAB:12192, ARLEY GOMES 

GONÇALVES - OAB:12192/MT, FERNANDA PAULA BELLATO - 

OAB:14065/MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6.913-A/MT, ROBSOM 

HUILSON BROCH COLLI - OAB:OAB/MT 14.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6249, JOAO BOSCO PRUDENTE - OAB:17223, MARCELO 

PEREIRA DE LUCENA - OAB:MT/16528, Welton da Costa Rodrigues - 

OAB:13209 MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº. 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO O IMPUGNADO, na pessoa de seu advogado, para 

que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 549,63 (quinhentos e quarenta e nove reais 

e sessenta e três centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de ref. 26. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e 

vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIA ONLINE - 

PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único, Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia (paga) na 

Distribuição do Fórum de Nova Ubiratã ou pelo PEA aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54809 Nr: 313-26.2015.811.0107

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROMAVE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PEREIRA DE 

LUCENA - OAB:MT/16528

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº. 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO O IMPUGNADO, na pessoa de seu advogado, para 

que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 549,63 (quinhentos e quarenta e nove reais 

e sessenta e três centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de ref. 15. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e 

vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIA ONLINE - 

PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único, Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia (paga) na 

Distribuição do Fórum de Nova Ubiratã ou pelo PEA aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69083 Nr: 1303-12.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR JOSÉ STRIEDER, Maria Beatriz Strieder, 

Martinho Strieder, Edna Rodrigues dos Santos Strieder, Rafael Strieder

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:240943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OBA/MT 14.258-A

 Vistos.

Primeiramente, certifique-se a tempestividade da contestação de ref. 29.

Após, intime-se os requerentes, via DJE, para, no prazo legal, aportarem 

suas manifestações.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69339 Nr: 1409-71.2018.811.0107

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON APARECIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Levando-se em conta a ausência do autor, devidamente intimado via DJE 

n°: 10309, ao ato conciliatório, determino sua intimação pessoal, bem como 

de seu patrono, por DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Após, nada sendo requerido, certifique-se e devolvam os autos conclusos 

para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se, servindo a cópia desta decisão como mandado, 

ante a escassez de servidores nesta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63934 Nr: 1266-19.2017.811.0107

 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: NACIONAL MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENHOR PREGOEIRO LEANDRO CESÁRIO 

VICENTINI DA COMISÃO DE LICITAÇÃO Nº 023/2017 DA PREFEITURA DE 

NOVA UBIRATÃ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL ANTONIO BREDA - 

OAB:16990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN XIMENA BAPTISTA DE 

CARVALHO - OAB:17232/O, OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 Ante o exposto, DENEGO A ORDEM, tornando definitiva a decisão que 

indeferiu a liminar, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil.Processo isento de custas e honorários, ex vi das Súmulas 

512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, 

bem como do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 70208 Nr: 1769-06.2018.811.0107

 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: EMS, ES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo a que chegaram as partes, o qual observará as 

cláusulas livremente estipuladas pelos requerentes, decretando-se o 

DIVÓRCIO CONSENSUAL de Evanilda Moreira Sabarrete e Elevaldo 

Sabarrete. Como consequência, julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil.Sem custas, ante os benefícios da gratuidade judiciária aos 

requerentes.Considerando que a presente sentença acolheu pretensão 

conjunta das partes, mostra-se inegável a ausência de interesse na 

interposição de recursos, operando-se a hipótese do art. 1.000, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Em razão disso, CERTIFIQUE-SE, 

desde logo, o trânsito em julgado da presente decisão.EXPEÇA-SE 

mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil do Distrito de 

Progresso, Município e Comarca de Tangará da Serra/MT, para que sejam 

procedidas as anotações necessárias no assento de casamento das 

partes, e consignando expressamente que a virago voltará a usar o nome 

de solteira, Evanilda Moreira.EXPEÇA-SE, ainda, certidão de honorários 

advocatícios em favor do advogado nomeado para patrocinar os 

interesses dos requerentes (01 URH), nos termos da Tabela 

OAB/MT.Cumpridas estas diligências, procedam-se as anotações e 

comunicações de praxe e arquivem-se os autos, na forma das normas 

elencadas na CNGC-CGJ. Ciência ao Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 70562 Nr: 1925-91.2018.811.0107

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EL, MF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo a que chegaram as partes, o qual observará as 

cláusulas livremente estipuladas pelos requerentes, decretando-se o 

DIVÓRCIO CONSENSUAL de Eliziane Lourenço e Marcio Fogliato. Como 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.Sem custas, 

ante os benefícios da gratuidade judiciária aos requerentes.Considerando 

que a presente sentença acolheu pretensão conjunta das partes, 

mostra-se inegável a ausência de interesse na interposição de recursos, 

operando-se a hipótese do art. 1.000, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Em razão disso, CERTIFIQUE-SE, desde logo, o trânsito em 

julgado da presente decisão.EXPEÇA-SE mandado de averbação ao 

Cartório de Registro Civil de Nova Ubiratã/MT, para que sejam procedidas 

as anotações necessárias no assento de casamento das partes, e 

consignando expressamente que a virago voltará a usar o nome de 

solteira, Eliziane Lourenço.EXPEÇA-SE, ainda, certidão de honorários 

advocatícios em favor do advogado nomeado para patrocinar os 

interesses dos requerentes (01 URH), nos termos da Tabela 

OAB/MT.Cumpridas estas diligências, procedam-se as anotações e 

comunicações de praxe e arquivem-se os autos, na forma das normas 

elencadas na CNGC-CGJ. Ciência ao Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66333 Nr: 84-61.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSIS JUNIOR GUOLLO, FRANCISCO AFONSO 

GUOLO, PRICILA DA SILVA GUOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por 

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A em face de ASSIS JÚNIOR 

GUOLLO, FRANCISCO AFONSO GUOLLO e PRISCILA DA SILVA GUOLLO, 

ambos já qualificados.

Entre um ato e outro, e após regular trâmite processual, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo à ref. 15, pugnando por sua 

homologação judicial e suspensão do feito até o cumprimento da avença, 

ao qual restou deferido na ref. 17.

Na ref. 22, o exequente compareceu aos autos informando a satisfação 

da obrigação firmada nos autos, postulando pela extinção deste feito 

executivo.

Vieram-me conclusos.

É o necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a obrigação restou satisfeita (ref. 22), a extinção da 

execução é medida que se impõe, nos termos da letra do art. 924, II, do 

NCPC, na medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o 

interesse processual até então presente.

Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do NCPC.

Custas e honorários na forma do acordo entabulado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 70856 Nr: 2041-97.2018.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU PFEIFER, OLGA VENTURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 545 de 652



OAB:17980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - RECEBO a inicial, eis que preenchidos os requisitos legais e recolhidas 

as custas preliminares.

II - Deixo de designar audiência de conciliação, uma vez que a parte autora 

manifestou desinteresse pela realização do ato.

III - CITEM-SE os requeridos, para pagamento do valor pleiteado, no prazo 

de quinze (15) dias, devendo constar no mandado que, se não houver 

pagamento ou não forem opostos embargos no mesmo prazo, 

constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado inicial em executivo (art. 701 CPC).

IV - Fixo, desde já, honorários advocatícios em 5% sobre o valor da 

causa. Consigne-se que, caso os requeridos quitem o valor pleiteado, no 

prazo legal, ficarão isentos de custas (701, § 1º, CPC).

Intime-se. Cumpra-se, servindo-se a cópia da presente decisão como 

mandado, ante a escassez de servidores nesta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 70827 Nr: 2026-31.2018.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERIO CATAPAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA 

EIRIELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elna Cristina Viegas das Neves 

- OAB:20978, SERGIO HEMING - OAB:2869, SÉRGIO HEMING JUNIOR - 

OAB:20.865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que embora o requerente alegue ser 

hipossuficiente nos termos da lei, não acostou aos autos nenhum 

documento hábil a comprovar sua alegação.

Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, do NCPC, concedo à parte autora 

o prazo de 15 dias para a comprovação concreta dos requisitos 

necessários à concessão do benefício, ou, para recolhimento das custas 

iniciais e taxa judiciária devidos.

Decorrido o prazo acima com ou sem manifestação, certifique-se e 

retornem conclusos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 70765 Nr: 2001-18.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ribamar dos Santos Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária ao requente (art. 99, § 3º, 

CPC), advertindo-o 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.

Recebo a inicial, eis que preenchidos os requisitos legais.

Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 29 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 15:30 HORAS, a ser realizado pela 

conciliadora deste Juízo, ocasião em que deverão comparecer somente as 

partes e seus procuradores.

INTIME-SE o requerente, na pessoa de seu advogado constituído (art. 334, 

§ 3º, NCPC), consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, do NCPC.

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para comparecimento à audiência 

designada, consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, 

ambos do NCPC, cientificando-a de que o prazo de contestação (15 dias) 

será contado na forma do art. 335 do NCPC.

Em seguida, caso na contestação sejam arguidas preliminares, fato 

impeditivo ou modificativo do direito do autor, intime-o para réplica.

Intime-se. Cumpra-se, servindo cópia desta decisão como mandado, ante 

a escassez de servidores nesta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 70571 Nr: 1929-31.2018.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRR RIO BONITO T. R. E R. DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO HENRIQUE WASEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - RECEBO o aditamento à inicial, eis que preenchidos os requisitos legais.

II - Considerando a ausência de manifestação expressa do requerente, 

designo audiência de conciliação para o DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2018, 

ÀS 15:00 HORAS, a ser realizado pela conciliadora deste Juízo, ocasião 

em que deverão comparecer somente as partes e seus procuradores.

III - INTIME-SE a parte requerente, na pessoa de seu advogado constituído 

(art. 334, § 3º, NCPC), consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, 

do NCPC.

IV - CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para comparecimento à 

audiência designada, consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, 

do NCPC.

V - Infrutífera a tentativa da solução consensual, o requerido dispõe do 

prazo de 15 (quinze) dias, para pagamento do valor pleiteado, devendo 

constar no mandado que, se não houver pagamento ou não forem opostos 

embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo (art. 701 

CPC).

VI - Fixo, desde já, honorários advocatícios em 5% sobre o valor da 

causa. Consigne-se que, caso os requeridos quitem o valor pleiteado, no 

prazo legal, ficarão isentos de custas (701, § 1º, CPC).

Intime-se. Cumpra-se, servindo-se a cópia da presente decisão como 

mandado, ante a escassez de servidores nesta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 70753 Nr: 1997-78.2018.811.0107

 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: IDR, LLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo a que chegaram as partes, o qual observará as 

cláusulas livremente estipuladas pelos requerentes, decretando-se o 

DIVÓRCIO CONSENSUAL de IRACI DOS REIS e LENILDA LEMOS DA 

CUNHA DOS REIS. Como consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código 

de Processo Civil.Sem custas, ante os benefícios da gratuidade judiciária 

aos requerentes.Considerando que a presente sentença acolheu 

pretensão conjunta das partes, mostra-se inegável a ausência de 

interesse na interposição de recursos, operando-se a hipótese do art. 

1.000, § único, do Código de Processo Civil. Em razão disso, 

CERTIFIQUE-SE, desde logo, o trânsito em julgado da presente 

decisão.EXPEÇA-SE mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

(2° Oficio Extrajudicial) do Município e Comarca de Sorriso– MT, para que 

sejam procedidas as anotações necessárias no assento de casamento 

das partes, e consignando expressamente que a virago voltará a usar o 

nome de solteira, qual seja LENILDA LEMOS DA CUNHA.Cumpridas estas 

diligências, procedam-se as anotações e comunicações de praxe e 

arquivem-se os autos, na forma das normas elencadas na 

CNGC-CGJ.Dispensável ciência ao Ministério Público, face à inexistência 

de interesses de menores e/ou incapazes.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 546 de 652



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 70749 Nr: 1996-93.2018.811.0107

 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: RP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino a intimação da parte autora, via DJE, para que no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda a complementação necessária de seus pedidos, 

uma vez que deixou de se manifestar quanto o deferimento da guarda 

provisória da infante em favor da genitora, sob pena de indeferimento da 

inicial.

Após, venham conclusos para deliberações.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52316 Nr: 299-76.2014.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS COELHO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de cumprimento de sentença – execução de título judicial – 

ajuizada por MATEUS COELHO DE AZEVEDO em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, tendo a parte exequente apresentado os 

cálculos para pagamento. Citada, a parte executada concorda com os 

cálculos apresentados pela exequente.

Assim, não havendo impugnação, tendo a autarquia-executada 

concordado com a planilha encartada pela parte exequente (fls. 122), 

HOMOLOGO, por sentença, para que surta os seus jurídicos e regulares 

efeitos, os cálculos apresentados na ref. 43, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil vigente.

 Como consequência, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (art. 

535, § 3º, NCPC), observado o regramento contido na Resolução 405/2016 

do CJF.

Após, dê ciência as partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Às providências.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Edital

Decisão-Edital

 Autos nº 509-42.2009.811.0095 ID 38668

 Esta decisão servirá como EDITAL DE LEILÃO, a ser publicado na 

imprensa oficial.

 Com base no Art. 730 do CPC/2015, determino a realização de leilão 

público para alienação dos bens penhorados, assim descritos 

resumidamente:

 Descrição do bem: Descrição do bem: 01 (uma) Motoneta Honda C/100 

Biz/ES, ano 2000, cor preta, placa Jzw-7650,

 Localização do bem: Com seu depositário Sr. Osmar Graff, 

CPF-191.575.419-49 (endereço constante nos autos).

Avaliação: R$2.000,00 (dois mil reais).

 Determino o prazo para a realização do leilão de 120 dias.

  

DESIGNAÇÃO DO (A) LEILOEIRO (A)

 Com base no art. 883 do CPC/2015, nomeio para o encargo leiloeiro 

JOABE BALBINO DA SILVA Leiloeiro Público Oficial matriculado na Junta 

Comercial/MT sob nº. 29 e matriculado junto a FAMATO como leiloeiro 

Rural sob o nº. 67/2013.

 Os Leiloeiros restarão compromissados quando da sua intimação deste 

despacho.

 DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADOS PELOS LEILOEIROS

 Caberá ao Leiloeiro divulgar a realização do leilão nos meios típicos dos 

mercados dos respectivos bens (tais como: outdoors, jornais, 

classificados, internet, sites de ofertas, mailing, redes sociais etc), 

informando o site da internet e o que mais for necessário para o leilão 

eletrônico.

O leiloeiro nomeado esta autorizados a: 1 – constatar a atual situação do 

bem penhorado, bem como fotografá-lo para melhor divulgação do ato, 

valendo a cópia assinada dessa decisão como mandado de constatação. 

2 – retirar os autos em carga da secretaria para providências do leilão.

 3 – Caso seja necessário o leiloeiro poderá solicitar auxílio policial para o 

cumprimento de seus deveres.

Para a realização do ato, fixo as condições aplicáveis, com base no § 1º 

do art. 880 e art. 885 CPC/2015.

 REGRAS GERAIS DO LEILÃO

 O executado será intimado do leilão por meio do seu advogado. Caso o 

executado não tenha procurador constituído nos autos, será intimado por 

carta com aviso de recebimento destinada ao endereço constante do 

processo ou do sistema informatizado da Justiça, ou por Oficial de Justiça 

(CPC/2015, art. 889, I). Caso frustrado esses meios, o executado será tido 

por intimado pela publicação deste Edital na imprensa oficial (CPC/2015, 

art. 889, parágrafo único).

 O coproprietário, meeiro ou titular de outro direito sobre o bem (credor 

hipotecário, credor fiduciário, promitente comprador com contrato 

registrado na matrícula etc) também deverão ser intimados do leilão 

através de carta com aviso de recebimento dirigida ao endereço disponível 

no processo ou constante do sistema informatizado da Justiça instruída 

com cópia desta decisão-edital. Caso frustrada a intimação postal, 

deverão ser intimados por Oficial de Justiça ou Carta Precatória.

 O leilão será somente eletrônico.

Ou eletrônico e presencial artigo 882 NCPC e 879 inciso II do NCPC.

Caso reste suspenso o leilão em decorrência de pagamento ou 

parcelamento, responderá o executado pelas despesas do Leiloeiro, que 

arbitro em 2% do valor da avaliação.

 Todas as pessoas físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas 

poderão oferecer lance, devendo a Leiloeira observar as restrições dos 

incisos do art. 890 do CPC/2015.

 REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE IMÓVEIS

 O lance mínimo no leilão de imóveis em qualquer das datas será de 50% 

da avaliação (art. 891 do CPC/2015).

 Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 5% (cinco por cento) do valor do 

lanço vencedor. O pagamento será à vista, em dinheiro ou depósito 

bancário em até 24 horas. Não paga nesse prazo a integralidade do lanço, 

será perdida a caução em favor do exequente (art. 897 do CPC/2015), 

como indenização pelo retardamento do leilão, que deverá ser refeito, 

podendo, se for o caso.

Caberá aos Leiloeiros controlar a integralização do pagamento.

 A arrematação far-se-á com depósito à vista ou conforme prevê o art. 

895 do CPC/2015.

 Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC. O arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

Ao valor de cada parcela, será acrescido de índice de correção 

monetária, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o 

próprio bem, no caso de imóveis, ou mediante apresentação de caução 

idônea no caso de veículos (exemplo de caução idônea: seguro garantia, 

fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor 

declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), 

caução esta condicionada à aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a 

caução idônea pelo juiz, o arrematante poderá efetuar o pagamento da 

arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a 

posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No 

caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez 

por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 

vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação 

ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 
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devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em 

que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda da 

caução em favor do exequente, voltando os bens a novo leilão, do qual 

não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. OBS.: 

Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último 

lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa.

 REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE BENS MÓVEIS

 Em qualquer das datas do leilão não poderá ser aceito lance inferior aos 

seguintes limites mínimos, que fixo com base no art. 891 do CPC/2015.

 a) Veículos automotores em geral: mínimo de 50% da avaliação;

b) Para quaisquer outros bens móveis: mínimo de 40% da avaliação.

 Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 5% do valor do lanço vencedor. O 

pagamento da comissão será à vista ou até 24 horas. Não paga nesse 

prazo a integralidade do lanço, será perdida a caução em favor do credor 

(art. 897 do CPC/2015), como indenização pelo retardamento do leilão, que 

deverá ser refeito.

 

VENDA DIRETA

 Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta do 

bem, observando-se as regras gerais e específicas já fixadas, inclusive 

os preços mínimos, e mais o seguinte:

a) o prazo para os Leiloeiros promoverem a venda direta é de 90 

(noventa) dias;

b) será admitido o parcelamento da venda de veículos automotores em 

geral em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas, vencendo a primeira 

trinta dias depois de concretizada a venda, acrescidas da Taxa SELIC;

c) o pagamento das parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial 

em conta vinculada a este processo e aberta quando do primeiro 

recolhimento;

 d) o veículo será gravado com penhor e/ou restrição à venda no 

RENAJUD;

e) a venda direta de imóveis poderá ser realizada de forma parcelada, 

desde que respeitadas as regras específicas antes fixadas para tanto.

 Restando inviabilizada a venda direta dos bens penhorados (caso, por 

exemplo, de bens inservíveis, sucata ou sem colocação em mercado), 

propostas de compra por valores inferiores a esses balizamentos poderão 

ser submetidas à apreciação judicial para provimento específico.

 Intimem-se, inclusive os Leiloeiros, oportunizando-se lhes vista dos autos.

 Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 82585 Nr: 2450-12.2018.811.0095

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TFdOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - OAB:11111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] , DECLINO A COMPETÊNCIA para processo e julgamento dos autos e o 

faço para o fim de DETERMINAR sua REMESSA ao r. Juízo da 2ª Vara da 

Comarca de Alta Floresta/MT.Tendo em vista que a parte ré é 

relativamente incapaz, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Publico.INTIME-SE.CUMPRA-SE, procedendo-se às baixas e cautelas de 

praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80938 Nr: 1658-58.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o requerimento retro, para cumprimento do mandado de busca e 

apreensão no endereço fornecido pela parte autora.

Com a juntada do comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, cumpra-se a liminar pendente nos autos.

Após, conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78806 Nr: 421-86.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, em termos de prosseguimento do feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, devendo comprovar a distribuição da carta precatória, 

sob pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67865 Nr: 1428-21.2015.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de Execução de Alimentos proposta por A. L. F. DA. S., 

representada por Jucieli da Silva de Farias em desfavor de Alair 

Gonçalves da Silva.

As partes entraram em acordo, requerendo a homologação e a suspensão 

do feito até maio/2018. Diante disto, requer a extinção do feito, 

considerando que o débito foi integralmente quitado.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que o Executado liquidou o saldo devedor, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao MPE.

Após o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com a 

devida baixa no Cartório Distribuidor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79402 Nr: 796-87.2018.811.0095

 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: DAYANE DEYSE LIMA DE PAULO, BLDPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON BARRETO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO ROCHA DOS 

SANTOS - OAB:12692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 04 de dezembro de 2018, às 

13h00min, a ser realizada pela conciliadora credenciada do juízo.

Expeça-se carta precatória com urgência para citação/intimação do 

requerido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74522 Nr: 1289-98.2017.811.0095

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 548 de 652



 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Vieira da Silva, VCdSM, VBdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILTON DO NASCIMENTO MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111

 Vistos.

Ante a certidão de fl. 78, dê-se vista dos autos a parte exequente para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo informar o atual 

endereço do executado, bem como atualizar o débito, sob pena de 

extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64675 Nr: 1210-27.2014.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glasiele Mary Iwakiri - 

OAB:13395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO os cálculos de fls. 113/114 para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, no que tange ao valor de R$ 23.092,82 (vinte e três mil e 

noventa e dois reais e oitenta e dois centavos).

DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL quanto aos honorários 

contratuais, no percentual de 30% do valor auferido pela parte.

 EXPEÇA-SE requisição de pagamento e consequente alvará de 

levantamento dos valores através de RPV, transferindo as quantias para 

as contas da autora (parcelas vencidas) e de seu causídico (honorários 

contratuais e sucumbenciais), conforme as contas bancárias indicadas às 

fls. 128/129.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81103 Nr: 1746-96.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RENATO SALICIO FABIANO 

- OAB:14474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria por idade movida por 

Benedito Teodoro em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.

Foi determinada a intimação da parte autora para emendar a inicial, 

colacionando nos autos a petição inicial de forma integral, tendo em vista 

que foi juntada apenas a primeira página, fl. 44.

Certificado o decurso do prazo, fl. 47.

FUNDAMENTO. DECIDO.

 A conduta da Parte Autora ao longo do processo denota sua desídia e 

desinteresse na continuidade do feito.

O artigo 319 do CPC preza que a petição inicial deverá indicar, entre 

outros, os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com as 

suas especificações, valor da causa e as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Em razão do autor ter 

juntado apenas a primeira página de sua petição inicial, resta inalcançável 

a finalidade dos presentes autos, impossibilitando a análise do feito.

Logo, diante da inércia da Parte Autora, somente resta à extinção do 

presente feito. Portanto, JULGO EXTINTO o processo, na forma do artigo 

485, parágrafo III, do Novo Código de Processo Civil.

Isenta a Parte Autora de custas processuais e honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81994 Nr: 2135-81.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira Batista, SEBASTIANA NIZA DA SILVA 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RENATO SALICIO FABIANO 

- OAB:14474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inobstante a parte autora informar na petição de fl. 39 a juntada da petição 

inicial integralmente, verifica-se que não houve a juntada da petição 

completa, já que às fls. 40/41 refere-se às página 01 e 02 apenas.

Intime-se a parte autora para promover a juntada da petição inicial de 

forma completa, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76005 Nr: 2160-31.2017.811.0095

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALACIR ANTONIO DA CÁS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE ALVES SALLES DOS 

SANTOS - OAB:23084/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte requerente Alacir Antonio da Cás interpõe EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO contra a decisão de fls. 357/359, ao argumento de 

contradição, uma vez que já havia sido deferida os benefícios da justiça 

gratuita ao requerente.

 Conheço dos recursos, eis que adequados e tempestivos.

No mérito, DOU provimento ao recurso, uma vez que a irresignação 

guarda amparo.

Com efeito, a determinação de fl. 337 deferiu a assistência judiciária 

gratuita ao autor, razão pela qual o despacho de fl. 353, que indeferiu a 

justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas mostra-se 

contraditório.

Assim sendo, RECEBO os presentes embargos declaratórios e DOU 

PROVIMENTO, conforme preconiza o artigo 1.022, I do Novo Código de 

Processo Civil, ante a existência de contradição na decisão embargada, 

razão pela qual DETERMINO o prosseguimento do feito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75810 Nr: 2046-92.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leidiane da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO CÉZAR DA SILVA - 

OAB:16249

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar o patrono da denunciada para apresentar 

alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76007 Nr: 2161-16.2017.811.0095

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SILVANA LEAL MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE ALVES SALLES DOS 

SANTOS - OAB:23084/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de cumprimento de sentença.

 Intime-se a executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora para penhora 

no rosto dos autos nº 0005669-76.2013.8.01.0001, bem como nos autos 

da Ação Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001.

Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69130 Nr: 1144-33.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFdM, MVFdS, EMFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Bessa Santos - 

OAB:21460/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DR DANILO BESSA 

SANTOS para se manifestar a respeito da certidão de Ref: 13, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46500 Nr: 1652-18.2014.811.0022

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Noberto da Costa, Ivonete Angela da Conceição 

Costa, Rita Ferreira da Costa, Miguel Noberto da Costa, Divino Noberto da 

Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Manoel Noberto da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiza Mendes da Silva - 

OAB:MT/3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Inventário Judicial do de cujus Manoel Noberto da Costa.

Em ref. 53 o inventariante peticionou requerendo a extinção do feito, pois 

iria proceder com o inventário pelas vias extrajudiciais.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.

Cuida-se de pedido de desistência da ação formulado em ref. 53.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e declaro EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução de mérito.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 15 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71165 Nr: 1945-46.2018.811.0022

 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: SFdS, KSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste aos autos acerca da Certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça de Ref: 16 quanto ao seu comparecimento em 

audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58641 Nr: 2326-25.2016.811.0022

 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): Edson Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para que no prazo de 

05 (cinco) dias manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça ref: 47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71289 Nr: 2022-55.2018.811.0022

 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: Maria das Mercês Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal do Município de Pedra Preta - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE SILVA PRIETCH FALCA 

PAGNO - OAB:9947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 7º, 

inciso III, da Lei nº 12.016/2009, DEFIRO A LIMINAR pleiteada, para 

suspender a eficácia do Processo Administrativo 006/2018 e da Portaria 

421/2018, bem como determinar ao Impetrado que proceda a reintegração 

da Sra. MARIA DAS MERCES PEREIRA DOS SANTOS, no prazo de 05 

(cinco) dias, ao cargo de Auxiliar de Enfermagem, devendo ser mantida a 

remuneração que auferia no ato da exoneração, até posterior decisão 

deste Juízo, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (um mil reais) 

até o limite máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além incorrer no crime 

de desobediência, nos termos do artigo 26 da Lei 12.016/2009. 

Requisitem-se, pois, as informações à pretensa autoridade coatora, no 

prazo de (10) dez dias, com atenção ao artigo 7º, inciso I, da Lei 

12.016/2009. Após, vista ao representante do Ministério Público para 

manifestação.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 17 de outubro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69968 Nr: 1464-83.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosaldo dos Santos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para 

o fim de CONDENAR o réu ROSALDO DOS SANTOS ALVES, devidamente 
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qualificado nos autos, como incurso, nas sanções previstas pelo artigo 

157, “caput”, do Código Penal.Passo a dosar a pena do réu.a) - 

Circunstâncias judiciaisO delito de roubo possui pena de reclusão de 04 

(quatro) a 10 (dez) anos, e multa.Quanto à culpabilidade verifica-se normal 

reprovabilidade da conduta.Quanto aos antecedentes, não há nos autos 

haver outros procedimentos penais em nome do réu, com a sentença 

condenatória transitada em julgado para efeitos dos maus antecedentes 

ou reincidência. Quanto à conduta social não verifico a presença de 

nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque 

instabilidade social.Quanto à personalidade do agente também não existem 

registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma 

afinação especial do delito praticado com a personalidade do 

agente.Acerca dos motivos da prática do delito, não há nos autos motivos 

a ser valorados.Quanto às circunstâncias são neutras, vez que não se 

vislumbra nenhuma influência para a facilitação da prática do delito.Quanto 

às consequências são sempre nocivas, diante da própria tipificação penal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64070 Nr: 2253-19.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMSdA, SMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA Drª Silvana Elizabeth 

Santiago Gonçalves - OAB:MT/18.824-B, para manifestar e requerer o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65684 Nr: 2893-22.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair do Lago Silva, Poliana Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B, Ary da Costa Campos - OAB:16944/B

 Vistos etc.

Estando preenchidos os pressupostos recursais, recebo o recurso de 

apelação interposto pela defesa do réu, somente no efeito devolutivo 

(CPP, art. 597).

Analisando os autos, verifico que a defesa e a acusação apresentaram 

as suas razões e contrarrazões.

Desta feita, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias (CPP, art. 601).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 16 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60469 Nr: 568-74.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sivaldo Carvalho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silvade Paula - 

OAB:8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Inicialmente, postergo à análise do novo pedido de tutela de urgência, após 

a realização de perícia médica nos autos.

Tendo em vista a manifestação do médico Dr. Diógenes Garrio Carvalho 

CRM-MT 4142 de ref.37, e, ante a necessidade de realização de perícia 

médica judicial nos autos, nomeio como novo médico perito a empresa 

FORENSE LAB, na pessoa dos seus Diretores, devendo ser intimado 

através do e-mail contato@forenselab.com, nos termos do artigo 465, §2º 

do Novo CPC, onde deverá cumprir escrupulosamente o encargo que lhe 

foi cometido, independente de termo de compromisso, sob a fé do seu 

grau, conforme preceitua o artigo 466 do CPC, devendo o perito 

responsável pela realização da pericia comprovar a sua especialidade na 

área de ortopedia e traumatologia.

Intime-se o requerido para apresentar a esse juízo os quesitos para 

instruir a perícia médica no prazo de 05 (cinco) dias.

Após com a juntada dos quesitos da parte requerida aos autos, intime-se 

o Doutor Perito para agendar data, hora e local para realização da perícia, 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias comunicar este Juízo, 

devendo informar ao Oficial de Justiça a fim de intimação das partes, para 

avaliar a existência da anomalia e ou enfermidade psíquica ou física, que 

determine sua incapacidade para o exercício de atividade laboral que lhe 

garanta a sobrevivência, INSTRUINDO O PRESENTE MANDADO COM OS 

QUESITOS FORMULADOS PELAS PARTES.

Cientifique-se o perito que fica desde já arbitrado os honorários periciais 

no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), observado os limites do artigo 6º 

da Resolução nº 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça, sendo que o 

pagamento dos honorários efetuar-se-á conforme o artigo 9º da 

Resolução nº 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça.

Ademais, com o agendamento da perícia juntado aos autos, intime-se a 

requerente que deverá se apresentar para perícia na data e local 

designado portando todos os seus exames.

Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, sucessivamente, iniciando-se 

pela autora.

Em havendo solicitação de esclarecimentos pelas partes, intime-se o 

expert para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias.

Aportado aos autos o laudo pericial, providencie-se o pagamento do valor 

referente aos honorários do Sr. Perito, conforme dispõe o Sistema 

Informatizado de Pagamentos de Honorários da Justiça Federal (AJG/CJF).

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

 Às Providências.

Pedra Preta-MT, 15 de outubro de 2018.

 Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68527 Nr: 890-60.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaias da Conceição Dias, Ed Carlos Melo 

Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA, para que entre 

em contato com a Central de Mandados desta Comarca pelo número 

(66)3486-1197, para esclarecer eventuais dúvidas quanto ao local de 

citação do executado Ed Carlos Melo Machado no enderço Fazenda Nova 

Esperança, visto que não consta na planilha de zoneamento o local 

indicado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15744 Nr: 424-81.2009.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TG Massuia, Tainara Giachetto Massuia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stake Calçados e Representações, Serasa - 

Centralização de Serviços dos Bancos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Fábio da Silva Pires - 

OAB:214.737/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para se manifestar nos autos no 

prazo de 05 (cinco) dias, alegando o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Após, decorrido o prazo com ou sem qualquer manifestação, venham-me 
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os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 16 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44795 Nr: 720-30.2014.811.0022

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAdM, NPLdM, FAdA, EMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GB, APdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilma Avelino dos Santos 

Rossoní - OAB:6209-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proceda-se a citação da requerida Alcione Paes de Aragão, conforme 

determinado no despacho de fls. 410.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 18 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62402 Nr: 1540-44.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei João de Oliveira

 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59140 Nr: 2545-38.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marileide Nascimento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16944/B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO(A) DENUNCIADO(A), para apresentar as 

alegações finais escritas, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53727 Nr: 379-33.2016.811.0022

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FMC, MFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE os pedidos iniciais em todos os seus 

termos, de modo a DESTITUIR DO PODER FAMILIAR que Edinelza Coelho 

Rodrigues detém sobre os menores João Gabriel Rodrigues da Silva e 

Gabriela Coelho Rodrigues, por consequência, declaro CONSTITUÍDO o 

vínculo de adoção dos menores João Gabriel Rodrigues da Silva e 

Gabriela Coelho Rodrigues pelos requerentes Florentina Martins Coelho e 

Mauro Francisco da Silva, na forma do artigo 47 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente ECA, combinado com o artigo 1635, inciso IV, do Código 

Civil.O infante João Gabriel Rodrigues da Silva se chamará de JOÃO 

GABRIEL COELHO DA SILVA; e a infante e Gabriela Coelho Rodrigues se 

chamará de GABRIELA COELHO DA SILVA, passando a constar como 

genitores os requerentes Florentina Martins Coelho e Mauro Francisco da 

Silva, avós maternos Jose Coelho e Floripes Martins Coelho e avós 

paternos Severino Francisco da Silva e Amarina Jose da Silva.Sem 

custas, de acordo com a exegese do artigo 141, § 2º do Estatuto da 

Criança e do Adolescente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57023 Nr: 1534-71.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santo Martino Fonte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO(A) DENUNCIADO(A), para apresentar as 

alegações finais escritas, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67392 Nr: 475-77.2018.811.0022

 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: Darcy Garcia da Silva Contó

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:17804/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo legal, apresente Impugnação à Contestação de Ref: 16.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71091 Nr: 1913-41.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio dos Santos Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB/MT nº 22.319/O, para promover a defesa do denunciado, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66968 Nr: 286-02.2018.811.0022

 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: Antenor Meireles de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerente da Agência da Previdência Social 

(APS) de Rondonópolis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silvade Paula - 

OAB:8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 109, inciso VIII, da Constituição 

Federal e artigo 64, §1º do Código de Processo Civil, RECONHEÇO, DE 

OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA desta Justiça Estadual para 

processar e julgar o presente feito, e por consequência, DECLINO a 

competência e determino a remessa destes autos ao Juízo da Vara 

Federal, Subseção de Rondonópolis-MT, para regular processamento e 

julgamento deste feito.REMETA-SE o feito ao Juízo da Vara Federal de 

Rondonópolis-MT com as nossas homenagens.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 16 de outubro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-21.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARMEM ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (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. 

8010073-21.2015.8.11.0022 Valor da causa: $7,880.00 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS DE CONSUMO, BANCÁRIOS, RESPONSABILIDADE DO 

FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA CARMEM 

ROCHA Endereço: Rua PORTO MURTINHO, 526, CENTRO, PEDRA PRETA - 

MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA 

Endereço: Rua JOSE RODRIGUES DA CRUZ, 915, 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 

comprovante de depósito do pagamento da condenação, posto que no ID 

15516783, foi juntado o comprovante de pagamento que não pertence aos 

autos, sendo a numeração dos autos divergentes. assim sendo, fica 

impossível sua vinculação PEDRA PRETA, 18 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: 8010089-38.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDEMIR VERA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

8010089-38.2016.8.11.0022 Valor da causa: $101.60 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS DE CONSUMO, FORNECIMENTO DE ÁGUA, 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LAUDEMIR VERA Endereço: 

Rua LUIS CORREA DE LIMA, S/N, FONE 66-99605-9022, CHACARA 

ALTOS DE PEDRA PRETA, 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 POLO PASSIVO do 

inteiro teor da sentença exarada nos autos ID. 14202475. PEDRA PRETA, 

18 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 154780 Nr: 2139-28.2018.811.0028

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Mirassol 

D'Oeste-MT, Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enilson José de Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 Vistos etc.

Designo o dia 24 de outubro de 2018, às 16h45, para realização de 

audiência com a finalidade de proceder à inquirição da testemunha EDIO 

CARLOS MARÇAL.

Oficie o i. Juízo deprecante informando os dados da missiva e a data 

designada para o ato.

Notifique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 79087 Nr: 1189-29.2012.811.0028

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Lucas Leite - 

OAB:17994-0, Ranielly Gonçalina Leite - OAB:14433/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ que, em cumprimento a decisão de fls. 494, faço a 

remessa dos presentes autos ao Cartório Distribuidor da Comarca de 

Cuiabá/MT, para distribuição e cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 72928 Nr: 1989-91.2011.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Vieira Evangelista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Roversi - 

OAB:8072/MT

 INTIMANDO o acusado, na pessoa de sua curadora, para que informe no 

prazo de 10 (dez) dias, se realizou tratamento adequado à enfermidade 

apontada do Laudo Pericial conclusivo do IML, e informações sobre seu 

atual estado, se está em uso de medicamentos e/ou acompanhamento 

psiquiátrico ou psicológico.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 44533 Nr: 1059-44.2009.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isael da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Cláudio Ferrari de 

Souza - OAB:22297/0 MT

 INTIMANDO o defensor dativo, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

o interesse em continuar no feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 30954 Nr: 815-52.2008.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agricola dos Prod de Cana de Poconé na 

pessoa do Sr RODOLGO G. SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Econômica Federal - CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:9.749 B, Cassio Roberto Costa Marques - OAB:2818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Jorge Amadio Fernandes Lima - OAB:4037, Michelle 

Marriet Silva de Oliveira - OAB:9619/MT

 Isto posto, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, JULGO 
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IMPROCEDENTES os presentes embargos.Condeno o embargante ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art.85, 

§2º do CPC/2015.Traslade cópia da presente decisão aos autos de 

execução, dando prosseguimento ao feito.P.I.C.Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162381 Nr: 5080-48.2018.811.0028

 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: Cecilia Helena de Amorim Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário de restabelecimento de auxilio doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez.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. Por se tratar de Ação de 

Concessão de Auxílio Doença ou Concessão de Aposentadoria por 

Invalidez, 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 designo a perícia médica para o dia 01 de Fevereiro de 

2019, às 10h30min a ser realizada nas dependências deste Fórum. Para 

tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 136373 Nr: 2513-78.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Antonio de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Intimar da juntada de petição de ref.52

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 160528 Nr: 4379-87.2018.811.0028

 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 Iziquiel dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por 

Idade Rural.

Conforme afere-se da certidão de ref.08 a parte autora, apesar de 

devidamente intimada, deixou de juntar aos autos os o indeferimento do 

requerimento administrativo, juntando apenas uma solicitação do mesmo 

sem protocolo evidente. Nos termos do entedimento do STF, de que se 

exige prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à 

Justiça para concessão de benefício previdenciário, a extinção se impõe.

Disciplina o parágrafo único do art. 321 do CPC:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.

Dessa forma, considerando que a requerente deixou de tomar as medidas 

que lhe cabiam, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito, outro 

caminho não há se não o indeferimento da exordial. Saliento que o 

documento juntado está em nome de terceiro e a Carteira do Sindicato 

Rural sequer possui fotografia.

 Ante o exposto, nos termos do art. 485, I do CPC JULGO EXTINTA A 

AÇÃO, sem resolução de mérito.

Sem custas, ante o benefício da AJ que ora defiro.

 P. I. C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156603 Nr: 2872-91.2018.811.0028

 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: Arlindo de Paula e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 156603

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário.

 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 08 de maio de 2019, às 13h30min.

Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde 

já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC/2015.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156531 Nr: 2840-86.2018.811.0028

 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: Roza de Lima Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 156531

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário.

 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 
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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 08 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 ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163500 Nr: 5394-91.2018.811.0028

 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: Graciane Conceição Deodato Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO:163500

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação que visa a obtenção de benefício previdenciário.

 A autora requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida 

a implantação do benefício, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado.

Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, 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.

 Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde 

já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC/2015.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Designo a audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 08 

de maio de 2019, às 16h00min.

Intime-se a parte autora para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163493 Nr: 5390-54.2018.811.0028

 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: MRVDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - 

OAB:14613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 163493

 DECISÃO

Vistos,

Analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, considerando que o autor deixou de juntar qualquer comprovante 

de rendimento ou carteira de trabalho, bem como a declaração de 

hipossuficiência, a fim de demonstrar sua remuneração.

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).

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162231 Nr: 5019-90.2018.811.0028

 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: Geraldo João da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erszon Domingos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CORREA MARQUES - 

OAB:10622/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ademais, deixou o embargante de juntar aos autos comprovante de 

endereço, uma vez que se trata de pessoa física.Com estas 

considerações, INDEFIRO o pedido do embargante uma vez que ausentes 

os requisitos necessários.Cite-se o embargado, para contestar, em 15 

dias (art. 679 CPC/2015) constando as advertências dos arts. 307 e 334 

do CPC/2015.Nos termos do art. 321 do CPC, intime-se o embargante para 

acostar, comprovante de residência, no prazo de 15 (quinze), sob pena 

de indeferimento da petição inicial.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163627 Nr: 5436-43.2018.811.0028

 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: Marta Sene da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 
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prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Assim, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, determino desde já a citação do requerido nos 

termos do artigo 183 c/c 335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo 

de contestação, havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 

dias.Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.Defiro o pedido de Justiça 

Gratuita.Designo a audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para 

o dia 09 de Maio de 2019, às 13h30min.Intime-se a parte autora para 

indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150535 Nr: 460-90.2018.811.0028

 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: RAdBA, LOdBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10.229-MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do 

benefício do benefício assistencial ao deficiente desde o ajuizamento da 

ação, observado prazo prescricional quinquenal devendo incidir sobre os 

valores: correção monetária pelo IPCA-E desde o ajuizamento da ação e 

juros conforme a remuneração da caderneta de poupança desde a 

citação, nos termos do RE 870947, julgamento em 20.09.2017/STF.Tendo 

em vista a presente decisão considerando que se trata de verba alimentar 

com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO a Tutela de urgência 

antecipada para que o INSS implante o benefício da parte autora em trinta 

dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 20.000.00 

(vinte mil reais).Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) (art.85, 

§3º, I do CPC/2015) do valor da condenação. Condeno, ainda, a parte 

requerida ao pagamento de custas, nos termos do Enunciado 178 do 

STJ.Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 1.000 (mil) 

salários mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC/2015.A teor do que dispõe o 

Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença:1.Nome do 

Segurado: LUIS OTAVIO DE BARROS OLIVEIRA.2.Benefício concedido: 

Amparo Social ao Deficiente3.Data do início do benefício: 

01.02.2018.4.Renda mensal inicial: 01 Salário Mínimo.5.Data início do 

pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda não tenha sido 

implantado).P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 69495 Nr: 1191-33.2011.811.0028

 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): Lauro Cesar da Silva, Tiago da Silva Gomes, 

Carlina Falcão de Arruda Calabria, Benedito Geraldo Pinto de Oliveira, Hélio 

Martimiano da Cunha, Mario Fernandes da Silva, Clóvis Damião Martins, 

Acacio Lourenço da Silva, Kezia Christiny da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso 

-Pocone - OAB:, Jander Tadashi Babata - OAB:12003/MT, Joedil 

Marciano Pires da Silva - OAB:10.229-MT, Josy Anne Menezes G. 

de Souza - OAB:10.070, Lourival Alves Soares - OAB:13468/MT, 

Neury Alcides de Souza - OAB:1883/RO

 Intimar as partes do retorno dos autos à Comarca de Origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156459 Nr: 2812-21.2018.811.0028

 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: Luis Claro da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por 

Idade Rural.

Conforme afere-se da certidão de ref.09 a parte autora, apesar de 

devidamente intimada, deixou de juntar aos autos o requerimento 

administrativo.

Disciplina o parágrafo único do art. 321 do CPC:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.

Dessa forma, considerando que a requerente deixou de tomar as medidas 

que lhe cabiam, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito, outro 

caminho não há se não o indeferimento da exordial. Saliento que o 

documento juntado está em nome de terceiro e a Carteira do Sindicato 

Rural sequer possui fotografia.

 Ante o exposto, nos termos do art. 485, I do CPC JULGO EXTINTA A 

AÇÃO, sem resolução de mérito.

 Sem custas, ante o benefício da AJ que ora defiro.

 P. I. C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104080 Nr: 3109-67.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilzete Rodrigues Portela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - Procuradoria Federal - OAB:2139680-Mat.MT

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de recurso de 

ref.84

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163190 Nr: 5306-53.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulcineia da Costa Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO:163190

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação de auxilio doença por invalidez.

O autor requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida a 

implantação do benefício, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado.

Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.
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A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

Contudo, não restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito da 

requerente, mormente considerando que a prova da condição de 

incapacidade laborativa será colacionada também através de prova 

pericial em fase de instrução processual.

Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário de restabelecimento de auxilio doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez.

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.

 Por se tratar de Ação de Concessão de Auxílio Doença ou Concessão de 

Aposentadoria por Invalidez, 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 designo a perícia médica para o dia 01 de fevereiro de 2019, às 

09h50min 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.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames e os quesitos do juízo.

Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 

periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 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 o autor(a) era 

beneficiário do INSS, uma vez que ocorreu a cessação do benefício.

CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163498 Nr: 5393-09.2018.811.0028

 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: Gercina Gomes Roberto Cabral

 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: 163498

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Aposentadoria Por 

Idade rural.

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 08 de Maio de 2019, as 15h30min.

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 e intimação 

para comparecimento em audiência.

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163834 Nr: 5496-16.2018.811.0028

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20945-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 163834

DECISÃO

VISTOS,

Preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC/2015, RECEBO a 

presente exordial.

Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do NCPC.

Cite-se o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do NCPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do NCPC.

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 (NCPC art. 344).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 182 Nr: 16-24.1999.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A, Aciley Gonçalina da Silva, Arlindo 

Angelo de Moraes, Antonio Manoel da Silva, Ana Rita de Cassia e Silva, 

Aristote Bivar da Silva, Caio Pio da Silva Campos, Cristóvão Afonso da 

Silva, Donizetti Prado Filho, Evaristo Flumencio da Silva, Durval Pontes, 

Cyra Regina da Silva, Donizetti do Prado, Eleuza Antonia da Silva, Benedito 

Nélio Guimarães Eubank, Rodolfo Gomes da Silva, José Sebastião Gomes 

da Silva, Luiz Alberto Gomes da Silva, Rogério Cesar Gomes da Silva, 

João Evangelista da Silva, Jose Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida Alcopan Alcool do Pantanal Ltda, 

Silvio Zulli, Nicola Cassani Zulli, Enio Zulli, Rubens Zulli, Luzia Leonil de 

Lesse Zulli, Izidoro Zulli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anely de Moraes Pereira 

Merlin - OAB:13571-B/MT, ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - 

OAB:2321, Antonio Franciscato Sanches - OAB:2321-B, Antonio 

Manoel da Silva - OAB:, Cinara Campos Carneiro - OAB:8521/MT, 

Dariel Elias de Souza - OAB:11945-B/MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - 

OAB:11945/B, Deivison Vinicius Kunkel Lopes - OAB:14690, 

Gracielle de Almeida Campos - OAB:10847/MT, Helenise Sesti 

Reghelin - OAB:57752/RS, João Batista Araujo Barbosa - 

OAB:9847/MT, João Batista Ferreira - OAB:10962-B, Kamill Santana 

Castro e Silva - OAB:11887-B/MT, Luana de Almeida e Almeida 

Barros - OAB:7381/MT, Luiz Carlos Caceres - OAB:26822-B/PR, 

Nagib Kruger - OAB:4419/MT, Nelson Feitosa Junior - OAB:8656/MT, 

Rodrigo Luis da Silva Rosa - OAB:18.099, William José de Araújo - 

OAB:3928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chistiane Kruger do 

Nascimento - OAB:12.216

 Em cumprimento ao despacho de fls. 773, procedo a intimação das partes 

para requererem o que entender de direito, no prazo de 10 (dez)dias, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 131013 Nr: 262-87.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Martins Machado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Adan dos Santos 

Jardim - OAB:35727

 Intimar advogado do acusado para no prazo legal apresentar resposta a 

acusação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 79087 Nr: 1189-29.2012.811.0028

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Lucas Leite - 

OAB:17994-0, Ranielly Gonçalina Leite - OAB:14433/MT

 Vistos em correição.

No caso o reeducando atualmente reside na Cidade de Várzea Grande 

(fls. 461/492), pelo que requer a remessa da Guia de Execução para a 2ª 

Vara da Comarca de Cuiabá.

O ministério Público não se opôs à transferência (fl. 493).

O Provimento n° 30/2012 CGJ, atual § 4° do art. 1440 da CNGC, 

estabelece: que "Independem de anuência do juízo destinatário as 

transferências dos reeducandos que estiverem cumprindo pena em 

regime semiaberto e aberto."

 Destarte, remeta-se o PEP do reeeducando Reinaldo dos Santos ao Juízo 

da 2ª Vara da Comarca de Cuiabá.

Notifique-se. Intime-se.

Dê-se baixa e demais anotações de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 131014 Nr: 263-72.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Carneiro Capo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Adan dos Santos 

Jardim - OAB:35727

 Vistos em Correição...

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de RODRIGO CARNEIRO 

CAPO, qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do 

art.180, § 1 do Código Penal.

 Analisando os autos, em juízo introdutório, verifico que estão preenchidos 

os requisitos indispensáveis para a formalização da denúncia, bem como 

presentes as condições gerais e específicas da ação penal.

Com efeito, há nos autos prova da materialidade do crime imputado ao 

acusado, assim como indícios de que foi ele o autor do delito, inexistindo 

qualquer razão de rejeição da denúncia.

Como nesta fase é defeso a autoridade judiciária enraizar na análise da 

matéria, sob pena de correr o risco de a decisão se direcionar ao mérito 

da causa e incorrer em tumulto do devido processo legal, resolvo receber 

a denúncia ofertada contra o acusado, dando-o como incurso no 

dispositivo legal mencionado na peça acusatória.

Isto posto, RECEBO a denúncia ofertada contra o acusado, como incurso 

nas sanções nela descrita.

Cite-se o denunciado para responder a acusação, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

O Oficial de Justiça deverá, por ocasião do cumprimento do mandado de 

citação, indagar do réu se ele possui advogado constituído ou condições 

de constituir procurador.

 Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não 

constituir defensor, nomeio a Defensoria Pública para oferecê-la, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Defiro as diligências requeridas pelo Ministério Público no bojo da cota de 

oferecimento da denúncia.

Notifique-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 78572 Nr: 1014-35.2012.811.0028

 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: SPdS, Vilmara Maria da Paixão da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as partes do retorno dos autos à Comarca e para no prazo 
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manifestar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 76315 Nr: 319-81.2012.811.0028

 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: Maria Vieira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Jose Silva - OAB:9053/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte do retorno dos autos à Comarca, e para no prazo legal 

manifestar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 160506 Nr: 4361-66.2018.811.0028

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulce Gervasio da Silva Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS 

BERTIN - OAB:5925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNANDES TEIXEIRA DE 

SOUZA - OAB:15203

 INTIMANDO as partes do inteiro teor da decisão de ref. 22. Devendo a 

Inventariante nomeada Denise Gervasio de Almeida, comparecer na 

Secretaria deste Juízo, para assinar o termo de compromisso de 

inventariante.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-70.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

EDEMILZA GRACIELE DE ARRUDA PINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000262-70.2017.8.11.0028. REQUERENTE: EDEMILZA GRACIELE DE 

ARRUDA PINHO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado 

o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais, proposta em face de 

BANCO DO BRASIL S.A. O(a) patrono(a) da parte requerente manifestou 

pela desistência da presente demanda, requerendo a extinção dos autos. 

Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, a EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-59.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEA FERNANDES (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000308-59.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ROSICLEA FERNANDES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de 

Ação de Indenização Por Danos Morais, proposta em face de BANCO DO 

BRASIL S.A. O(a) patrono(a) da parte requerente manifestou pela 

desistência da presente demanda, requerendo a extinção dos autos. Nos 

termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência 

da ação somente produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE 

O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013004-08.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUZELMA FRANCISCA DE PAULA ZENI (REQUERENTE)

CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013004-08.2017.8.11.0028. REQUERENTE: LUZELMA FRANCISCA DE 

PAULA ZENI REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais, proposta em face de 

BANCO DO BRASIL S.A. O(a) patrono(a) da parte requerente manifestou 

pela desistência da presente demanda, requerendo a extinção dos autos. 

Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, a EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011714-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011714-55.2017.8.11.0028. REQUERENTE: SEBASTIAO MANOEL DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais, proposta em face de 

BANCO DO BRASIL S.A. O(a) patrono(a) da parte requerente manifestou 

pela desistência da presente demanda, requerendo a extinção dos autos. 

Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, a EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os 
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autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011051-09.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DA SILVA (REQUERENTE)

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011051-09.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ROSILENE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de 

Ação de Indenização Por Danos Morais, proposta em face de BANCO DO 

BRASIL S.A. O(a) patrono(a) da parte requerente manifestou pela 

desistência da presente demanda, requerendo a extinção dos autos. Nos 

termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência 

da ação somente produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE 

O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010986-14.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

JOICY MACIEL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010986-14.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOICY MACIEL PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais, proposta em face de 

BANCO DO BRASIL S.A. O(a) patrono(a) da parte requerente manifestou 

pela desistência da presente demanda, requerendo a extinção dos autos. 

Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, a EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012829-14.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO (ADVOGADO(A))

JOSEFA DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012829-14.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOSEFA DA SILVA MARTINS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento 

e decido. Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais, proposta 

em face de BANCO DO BRASIL S.A. O(a) patrono(a) da parte requerente 

manifestou pela desistência da presente demanda, requerendo a extinção 

dos autos. Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do 

CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

e, por consequência, a EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013632-94.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS COSTA E SILVA (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013632-94.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MATEUS COSTA E SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de 

Ação de Indenização Por Danos Morais, proposta em face de BANCO DO 

BRASIL S.A. O(a) patrono(a) da parte requerente manifestou pela 

desistência da presente demanda, requerendo a extinção dos autos. Nos 

termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência 

da ação somente produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE 

O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000546-78.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA RODRIGUES DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000546-78.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ANGELA RODRIGUES DA 

SILVA NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento 

e decido. Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais, proposta 

em face de BANCO DO BRASIL S.A. O(a) patrono(a) da parte requerente 

manifestou pela desistência da presente demanda, requerendo a extinção 

dos autos. Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do 

CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 
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PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

e, por consequência, a EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011040-77.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011040-77.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE FERNANDO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de 

Ação de Indenização Por Danos Morais, proposta em face de BANCO DO 

BRASIL S.A. O(a) patrono(a) da parte requerente manifestou pela 

desistência da presente demanda, requerendo a extinção dos autos. Nos 

termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência 

da ação somente produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE 

O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010099-98.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES (ADVOGADO(A))

CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA MATEUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

Autos: 8010099-98.2015.811.0028 Promovente: CAMILA FERNANDA DE 

ALMEIDA MATEUS Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S/A Processo nº 

8010099-98.2015.8.11.0028 Vistos, etc. A parte Reclamada/Embargante 

apresentou embargos declaratórios (ID n. 9379325) em face da sentença 

(ID n. 9335625), requerendo, em síntese, o não cabimento dos DANOS 

MORAIS, conforme elucidado. Verifico que a reclamada ingressa com 

Embargos de Declaração contra a sentença proferida e alega que a 

decisão não fundamentou devidamente sobre os danos morais deferidos, 

alega omissão sobre excludente de ilicitude e que deixou de declarar nulo 

o contrato, contudo verifico que os argumentos não prosperam. Observo 

que os pontos apresentados foram analisados, enfatiza-se que não se 

prestam os embargos para rediscutir questões já apreciadas. Cuida 

lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e 

desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 

litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio STF, ao exame da 

Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de Mello: Embargos de 

declaração Caráter infringente Inadmissibilidade Inocorrência dos 

pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. Os embargos de 

declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de 

declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os 

pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, 

com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado 

com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a 

controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de 

embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de 

esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou 

omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o 

julgado.? (Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse 

sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial 

dominante: É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior 

reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, 

em conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração 

substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do 

CPC?. (RSTJ 30/412). Contudo, de forma contraditória, a reclamada junta 

comprovante de cumprimento parcial da execução (ID n. 9977556). Desta 

forma, resta prejudicado o cabimento dos embargos interpostos, pela 

preclusão lógica. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

INDENIZAÇÃO - PAGAMENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - PERDA DE 

INTERESSE RECURSAL - PRECLUSÃO LÓGICA - RECURSO NÃO 

CONHECIDO. Não se conhece do recurso quando noticiado nos autos, 

prática de ato incompatível com o direito de recorrer (art. 503, CPC). (Ap 

99201/2009, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 04/08/2010, Publicado no DJE 17/08/2010) (TJ-MT - APL: 

00992017020098110000 99201/2009, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, Data de Julgamento: 04/08/2010, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 17/08/2010) Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, opino pelo conhecimento dos embargos de declaração, porque 

são tempestivos e no mérito opino pelo NÃO ACOLHIMENTO, ante a falta 

de pressupostos de admissibilidade dos embargos declaratórios. Não 

havendo manifestação, arquive-se. À consideração do(a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes 

através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo 

VISTOS, 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: 8012888-02.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

WILSON BENEDITO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012888-02.2017.8.11.0028. REQUERENTE: WILSON BENEDITO DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais, proposta em face de 

BANCO DO BRASIL S.A. O(a) patrono(a) da parte requerente manifestou 

pela desistência da presente demanda, requerendo a extinção dos autos. 

Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, a EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-85.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

ROSANE DE AQUINO NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013961-09.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENIR ELIASAR GONCALVES (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (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: 8013238-24.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

NEURIANE MAURA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013238-24.2016.8.11.0028. REQUERENTE: NEURIANE MAURA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO 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. 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. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por NEURIANE MAURA 

DOS SANTOS em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO 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 de R$ 67,98 do 

contrato 0221025048. 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 o cópia do RG e 

CPF da requerente, Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP, 

Contrato de Permanecia por Beneficio, ambos devidamente assinado e 

datado de 22/07/2014, referente a linha 65 9668-5342, com plano Vivo 

Controle Ilimitado. 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. 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. A requerida 

apresentou como provas em sua contestação o Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP, Contrato de Permanecia por Beneficio e 

copias do RG e CPF da requerente. 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. 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. 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. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013043-05.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EIDEMARA VILLALBA CORTEZ (REQUERENTE)

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (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: 8011318-78.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

MARIA EUFRASIA 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 SENTENÇA Processo: 

8011318-78.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA EUFRASIA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 
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falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

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 
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do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013736-23.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA OLIVEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

CRISTIANO DINIZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 08:05 Tipo: 

Conciliação Sala: Poconé - Migração Data: 25/07/2016 Hora: 09:54

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013424-13.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO PAULO DE LIMA (REQUERENTE)

CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013424-13.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ERASMO PAULO DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de 

Ação de Indenização Por Danos Morais, proposta em face de BANCO DO 

BRASIL S.A. O(a) patrono(a) da parte requerente manifestou pela 

desistência da presente demanda, requerendo a extinção dos autos. Nos 

termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência 

da ação somente produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE 

O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-59.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

SANDRO DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000017-59.2017.8.11.0028. REQUERENTE: SANDRO DA SILVA VIEIRA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de 

Ação de Indenização Por Danos Morais, proposta em face de BANCO DO 

BRASIL S.A. O(a) patrono(a) da parte requerente manifestou pela 

desistência da presente demanda, requerendo a extinção dos autos. Nos 

termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência 

da ação somente produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE 

O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012990-24.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIA GERTRUDES DE ASSIS (REQUERENTE)

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (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. 
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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: 8013184-24.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

JULIO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013184-24.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JULIO PEREIRA REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de 

Indenização Por Danos Morais, proposta em face de BANCO DO BRASIL 

S.A. O(a) patrono(a) da parte requerente manifestou pela desistência da 

presente demanda, requerendo a extinção dos autos. Nos termos do texto 

legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017418-83.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

MARINIZE LUZIA NERES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

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: 8013421-58.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

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: 8018389-68.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DA COSTA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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: 8013295-08.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

GILMAR GIOVANI CAMPOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013295-08.2017.8.11.0028. REQUERENTE: GILMAR GIOVANI CAMPOS 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais, proposta em face de 

BANCO DO BRASIL S.A. O(a) patrono(a) da parte requerente manifestou 

pela desistência da presente demanda, requerendo a extinção dos autos. 

Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, a EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011181-96.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BENEDITO SALVADOR DE SOUZA NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 
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Danos Morais proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte 

requerente protocolou pedido de desistência da presente ação. Ante o 

exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a extinção do processo sem 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem 

custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 

55, ambos da Lei n. 9.099/95). P.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-16.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

SEBASTIANA BISPO DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000188-16.2017.8.11.0028. REQUERENTE: SEBASTIANA BISPO DO 

CARMO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais, proposta em face de 

BANCO DO BRASIL S.A. O(a) patrono(a) da parte requerente manifestou 

pela desistência da presente demanda, requerendo a extinção dos autos. 

Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, a EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019060-91.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE PEDROSA DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-16.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

SEBASTIANA BISPO DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000188-16.2017.8.11.0028. REQUERENTE: SEBASTIANA BISPO DO 

CARMO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais, proposta em face de 

BANCO DO BRASIL S.A. O(a) patrono(a) da parte requerente manifestou 

pela desistência da presente demanda, requerendo a extinção dos autos. 

Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, a EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012585-85.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

JULICLEIA DA SILVA LISBOA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010307-82.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARILTON LUCIANO DE ARRUDA (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 POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010307-82.2015.8.11.0028. REQUERENTE: MARILTON LUCIANO DE 

ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. A parte 

Reclamada/Embargante apresentou embargos declaratórios (ID n. 

11972990) em face da sentença (ID n. 9715434), requerendo, em síntese, 

o não cabimento dos DANOS MORAIS, conforme elucidado. Verifico que a 

reclamada ingressa com Embargos de Declaração contra a sentença 

proferida e alega que a decisão não fundamentou devidamente sobre os 

danos morais deferidos, alega omissão sobre excludente de ilicitude e que 

deixou de declarar nulo o contrato, contudo verifico que os argumentos 

não prosperam. Observo que os pontos apresentados foram analisados, 

enfatiza-se que não se prestam os embargos para rediscutir questões já 

apreciadas. Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado a 

responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivos suficientes para, com segurança, proferir se veredicto, de forma 

fundamentada e desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, 

pois, está ele protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, 

portanto, obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer 

dos litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e 

argumentos por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio STF, ao 
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exame da Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de Mello: 

Embargos de declaração Caráter infringente Inadmissibilidade Inocorrência 

dos pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. Os embargos 

de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de 

declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os 

pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, 

com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado 

com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a 

controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de 

embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de 

esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou 

omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o 

julgado.? (Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse 

sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial 

dominante: É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior 

reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, 

em conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração 

substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do 

CPC?. (RSTJ 30/412). Contudo, de forma contraditória, a reclamada junta 

comprovante de cumprimento da execução (ID n. 13393939). Desta forma, 

resta prejudicado o cabimento dos embargos interpostos, pela preclusão 

lógica. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - 

PAGAMENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - PERDA DE INTERESSE 

RECURSAL - PRECLUSÃO LÓGICA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se 

conhece do recurso quando noticiado nos autos, prática de ato 

incompatível com o direito de recorrer (art. 503, CPC). (Ap 99201/2009, 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/08/2010, Publicado no DJE 17/08/2010) (TJ-MT - APL: 

00992017020098110000 99201/2009, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, Data de Julgamento: 04/08/2010, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 17/08/2010) Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, opino pelo conhecimento dos embargos de declaração, porque 

são tempestivos e no mérito opino pelo NÃO ACOLHIMENTO, ante a 

preclusão lógica, visto que a embargante/reclamada efetuou o pagamento 

da execução de forma espontânea. Não havendo manifestação, 

arquive-se. À consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo VISTOS, 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: 8019062-61.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JOSE PAES DE ARRUDA FILHO (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: 8016760-59.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

JULITA MARIA DE ARRUDA QUEIROZ (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: 8012751-20.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KERLIANE MALHEIROS DOS SANTOS (REQUERENTE)

ODILA ZORZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

LEANDRO DAROIT FEIL (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012751-20.2017.8.11.0028. REQUERENTE: KERLIANE MALHEIROS DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. 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 
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jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 
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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, 4 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019061-76.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JOSELY ROSARIA DA SILVA SANTOS (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000601-29.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

CLEIA MARIA DA COSTA ARRUDA (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: 8019064-31.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROSARIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-12.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARGARIDA CINTRA XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019065-16.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIL ALVES DUARTE (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012744-28.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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ODILA ZORZI (ADVOGADO(A))

IVAN LUCAS 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 SENTENÇA Processo: 

8012744-28.2017.8.11.0028; 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: IVAN LUCAS DA SILVA 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 12197957. 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 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: 1000531-12.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARGARIDA CINTRA XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013174-77.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

LUCIANO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

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: 8013063-93.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIELIA CONCEICAO OLIVEIRA FARAH (ADVOGADO(A))

PATRICIA CRISTINA PEREIRA LEITE (ADVOGADO(A))

LOURDES JULIENE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012614-38.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

RITA DE CACIA EUCARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012614-38.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: RITA DE CACIA EUCARES DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Afasto a preliminar referente à impugnação do 

pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada a mais de 30 (trinta) dias. Antes de adentrar o 

mérito da demanda é necessário salientar que se trata de relação de 

consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se enquadram 

nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e 

Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do 

CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute 

culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do 

contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC 

não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de terceiro, 

pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e o 

descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 
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autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 
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forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

H u d y a n e  M a r q u e s  d e  O l i v e i r a  C o s t a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_ Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019011-50.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DE ALMEIDA LOPES (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011134-30.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANA DE OLIVEIRA SARAT (ADVOGADO(A))

NOVA CASA BAHIA S/A (REQUERIDO)

ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL (ADVOGADO(A))

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

MICROBOARD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS 

LTDA (REQUERIDO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (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 CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

8011134-30.2014.8.11.0028 Valor da causa: $28,960.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: PAULO CESAR RODRIGUES DE SOUZA Endereço: Rua RUA 

GOIÁS, 237, QUADRA 06, JD DOS ESTADOS, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 POLO PASSIVO: Nome: NOVA PONTOCOM COMERCIO 

ELETRONICO S.A. Endereço: Rua GOMES DE CARVALHO, 1.609, ANDAR 

7, VILA OLIMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04505-970 Nome: MICROBOARD 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA Endereço: 

Avenida PADRE LOURENCO, 683, Inexistente, SAO SEBASTIAO, ITAJUBÁ 

- MG - CEP: 23409-999 Nome: NOVA CASA BAHIA S/A Endereço: Rua 

RUA JOÃO PESSOA, 83, 3º ANDAR, CENTRO, SÃO CAETANO DO SUL - 

SP - CEP: 09520-010 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. POCONÉ, 18 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: 8012770-26.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDO DENEZIO DUARTE (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012110-32.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))
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NILSON XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-16.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES (ADVOGADO(A))

DORIVAL PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IDERALDO JACOB - EPP (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ VISTOS, Considerando o 

documento à mov. 21, intime-se pessoalmente o requerente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, adotando as medidas 

pertinentes, na forma do art. 485, §1º do CPC/2015, sob pena de extinção 

e arquivamento. Decorrido o prazo sem manifestação ou sendo infrutífera 

intimação, certifique-se. Após, façam os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013555-85.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

SIDNEY PEDRO DO ROSARIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012770-26.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDO DENEZIO DUARTE (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011339-54.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROSMEIRE GODA GALHARDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011339-54.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROSMEIRE GODA GALHARDO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. No tocante ao pedido 

de deferimento de justiça gratuita, importante ressaltar que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual 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, 
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consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

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 
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ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providências. À consideração do (a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes 

através de seus patronos. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012988-54.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

TEREZINHA GONCALINA SILVA PENHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012517-38.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JERDSON MARCELO OLIVEIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011562-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

PAULO BASILEU GODA 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: 

8011562-07.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: PAULO 

BASILEU GODA 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. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto que 

ocasionou na EXPLOSÃO e destruição de todos os equipamentos da 

agência, bem como gerou danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 
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mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013298-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO (ADVOGADO(A))

MARIA JULIANA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

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: 8012493-10.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER DE SOUZA LEITE (REQUERENTE)

THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012488-85.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DE ARRUDA CORREA (REQUERENTE)

THALITA ALVES DA COSTA (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: 8012238-52.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIMA CATARINE DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012238-52.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIMA 

CATARINE DA SILVA ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto que 

ocasionou na EXPLOSÃO e destruição de todos os equipamentos da 

agência, bem como gerou danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 
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Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 
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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: 8013559-25.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013399-97.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MATIAS DE ARAUJO BASTOS (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (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: 8012781-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ROSARIO CONCEICAO CAMPOS COSTA (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: 

8012781-55.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROSARIO CONCEICAO CAMPOS COSTA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto que 

ocasionou na EXPLOSÃO e destruição de todos os equipamentos da 

agência, bem como gerou danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 
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da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

W I L L I A N  S A N T O S  D A M A C E N O  J U I Z  L E I G O 

____________________________________________________________

_____________________________ 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: 8013117-59.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI (ADVOGADO(A))

DIOGO DEODATO CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 
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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: 8012096-48.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIL MARCIONE CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013413-81.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER SILVA DE ARRUDA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013413-81.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: WENDER 

SILVA DE ARRUDA Parte Ré: REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, 

Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor do ITAU UNIBANCO S/A. Designada audiência de 

conciliação para dia 21/08/2017, constatou-se ausência da parte 

requerente, embora devidamente intimada para o ato. Decorrido o prazo a 

parte se manifestou pela desistência, todavia, posterior a realização da 

audiência e sem a juntada de justificativa da ausência, desse modo, não 

há outra alternativa se não aplicar os efeitos da contumácia. DISPOSITIVO 

ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. REVOGO a 

tutela deferida no movimento n° 8631813. Condeno a parte reclamante 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). Sentença publicada 

no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 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: 8013398-15.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

CLAUDIANE MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016048-69.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

FLORENCIO SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016048-69.2016.8.11.0028; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: FLORENCIO SEBASTIAO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO ITAUCARD S/A Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, 

da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do BANCO 

ITAUCARD S/A. Designada audiência de conciliação para dia 06/03/2018, 

constatou-se ausência da parte requerente, embora devidamente intimada 

para o ato. Decorrido o prazo sem manifestação. Não há outra alternativa 

se não aplicar os efeitos da contumácia. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, 

opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos 

termos art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Condeno a parte reclamante 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). Sentença publicada 

no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013554-03.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA FURTADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012249-81.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

GONCALINA VICENCIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012099-03.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CELESTINA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

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: 8013598-22.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

DALVINA MENDES DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012978-10.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DELFINO MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (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: 8010297-38.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FILHO MARTINS SANTOS (REQUERENTE)

MANOEL COSTA PARRIAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ Numero do Processo: 0010297-26.2015.811.0045 Polo 

Ativo: JOAO FILHO MARTINS SANTOS Polo Passivo: OI S.A Vistos, 

Ressalto que aportou a este juízo, decisão proferida no REsp. 

1.525.174-RS, pelo relator Ministro Luis Felipe Salomão, em 22.06.2016, 

mantendo o julgamento sobre o rito dos recursos repetitivos e determinou 

a suspensão dos processos em trâmite em todas as instâncias da Justiça 

comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as 

respectivas Turmas ou Colégios Recursais, que tratam das seguintes 

matérias: - A indevida cobrança de valores referentes à alteração do 

plano de franquia / plano de serviços sem a solicitação do usuário, com o 

consequente pedido de indenização por danos morais, em contrato de 

prestação de serviços de telefonia fixa. - ocorrência de dano moral 

indenizável, em virtude da cobrança de serviços advindos da alteração do 

plano de franquia / plano de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do 

usuário, bem como, se configurado o dano, seria aplicável o 

reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de comprovação nos autos. 

- prazo prescricional incidente em caso de pretensão à repetição de 

valores supostamente pagos a maior ou indevidamente cobrados em se 

tratando de serviços não contratados de telefonia fixa advindos da 

alteração do plano de franquia / plano de serviços sem a solicitação do 

usuário, - se decenal (artigo 205 do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, 

IV, do Código Civil) ou outro prazo; - repetição de indébito simples ou em 

dobro e, se em dobro, se prescinde, ou não, da comprovação da má-fé do 

credor (artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) 

ou da sua culpa (imprudência, negligência e imperícia); - abrangência da 

repetição de indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente 

comprovados pela autora na fase instrutória ou passível de oquantum 

serapurado em sede de liquidação de sentença, mediante determinação à 

parte ré de apresentação de documentos. Assim, tem-se que a 

suspensão do trâmite destes autos até julgamento do referido Recurso 

Especial pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Ressalto ainda, que a 

medida se faz necessária em razão do deferimento do processamento da 

recuperação judicial em favor da empresa reclamada. Isso porque, 

deferido o pedido de recuperação judicial, é do Juízo de falências e 

recuperações judiciais a competência para o prosseguimento dos atos de 

execução decorrentes de processos movidos contra o devedor. Segundo 

dispõe a Lei nº 11.101/2005, em seu artigo 6º, a decretação de falência ou 

o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o 

curso de todas as ações e execuções em face do devedor. É certo que 

as causas de competência do Juizado Especial Cível, ostentam natureza 

específica de simplicidade envolvendo valores de pequeno vulto, 

entretanto, diante da existência de regulação específica, Lei de Falências 

(Lei 11.101/2005), esta deve prevalecer. Ante o exposto, DETERMINO 

ASUSPENSÃO do trâmitedestes autos nos termos do art. 6º, da Lei 

11.101/2005, ou até julgamento do referido Recurso Especial pelo colendo 

Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de telefonia fixa. Determino 

ainda, que seja inserido um identificador neste feito de que se encontra 

suspenso, para fins de ser facilmente localizado, fazendo-o CONCLUSOS 

imediatamente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012980-77.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELY CONCEICAO RODRIGUES DA CRUZ (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: 8012761-64.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA GONCALVES DE ASSIS (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: 8012764-19.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ARQUELINO BISPO (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013183-39.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO LEMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

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: 8012236-82.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ILZABETE VENTURA GOMES (REQUERENTE)

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012661-46.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

CANDIDA MARQUES (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: 05/11/2018 Hora: 08:20.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013695-56.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

ANICACIO BISPO DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.R.I.C. 

Havendo o depósito em Conta Única, expeça-se competente alvará, 

devendo a secretaria se atentar aos poderes conferidos ao patrono da 

causa. Não havendo mais requerimento, ao arquivo com baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013471-21.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

CIRA ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.R.I.C. 

Havendo o depósito em Conta Única, expeça-se competente alvará, 

devendo a secretaria se atentar aos poderes conferidos ao patrono da 

causa. Não havendo mais requerimento, ao arquivo com baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012487-03.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU RENATO GODA FERREIRA (REQUERENTE)

THALITA ALVES DA COSTA (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: 8013113-22.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINDO LOPES DA COSTA (REQUERENTE)

ODILA ZORZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000766-76.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUDUGERIO ASSUNCAO DIVINO DA SILVA (REQUERENTE)

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente 

protocolou pedido de desistência da presente ação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos e, por consequência, a extinção do processo sem 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem 

custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 

55, ambos da Lei n. 9.099/95). P.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013114-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CLARA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

ODILA ZORZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013193-83.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLUCIO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

ODILA ZORZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015708-28.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELMA LUZIA GONCALVES NETO (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

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: 8016067-75.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))
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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: 8016063-38.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ELAINE MARIA GONCALVES (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.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001088-66.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de 

seus advogados, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) 

de Justiça, sendo cobrado o valor de 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 Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000366-32.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN PRADO SOCORRO FERNANDES (ADVOGADO(A))

SOL & LUA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - EIRELI 

- ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON LUIZ DE REZENDE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000366-32.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: SOL & LUA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS 

ESPORTIVOS - EIRELI - ME EXECUTADO: ADMILSON LUIZ DE REZENDE 

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por SOL & 

LUA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI – ME em 

desfavor de ADMILSON LUIZ RESENDE, ambos já qualificados nos autos. 

Foi determinada a emenda a inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a parte autora comprovasse o recolhimento das custas iniciais, sob pena 

de ser cancelada a distribuição. O prazo supra transcorreu “in albis”, 

conforme certificado nos autos. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. O artigo 321, parágrafo único, do CPC, autoriza o 

indeferimento da inicial se o autor não cumprir a diligência, sendo 

prescindível a intimação pessoal, já que parte autora deixou de demonstrar 

seu interesse processual (art. 330, IV). No caso em apreço, apesar de 

devidamente intimada, a exequente não atendeu a determinação judicial de 

emenda da inicial no prazo legal, ou seja, não apresentou a guia e 

comprovante de recolhimento das custas processuais, sequer justificativa 

plausível para não tê-lo feito. Assim, considerando a inércia da parte 

exequente, INDEFIRO inicial e determino a extinção do presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, c/c artigo 321, paragrafo 

único, ambos do NCPC. Com base no princípio da causalidade, condeno a 

parte embargante ao pagamento de custas e despesas processuais. 

Deixo de condenar em honorários porque não houve a citação da parte 

contrária. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000719-72.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

FATIMA VIEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de 

seus advogados, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) 

de Justiça, no valor de R$ 437,70 (quatrocentos e trinta e sete reais e 

setenta centavos), para cumprimento do mandado, a ser expedido nos 

autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km 

percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o 

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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 47823 Nr: 3602-82.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Pereira Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803- MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Compulsando os autos, verifico que o executado foi citado por edital e 

quedou-se inerte, assim sendo nos termos da Súmula 196 do STJ, 

remetam-se os autos à Defensoria Pública para que seja exercida a 

função de curador especial.

Com o retorno dos autos, intime-se a parte exequente para manifestação 

em 15 dias.

 Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 8196 Nr: 568-46.2006.811.0059

 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: João Luiz da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

De início, sobre a habilitação de herdeiros, observa-se que todos os 

herdeiros foram devidamente habilitados, inclusive com procurações (fls. 

158/160), razão pela qual ADMITO a sucessão processual do polo ativo, 

nos termos do art. 689, do NCPC, devendo ser procedida a devida 

retificação no sistema apolo.

Proceda-se à vinculação do valor depositado.

Após, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, fornecer conta 

bancária para efetivação da transferência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89503 Nr: 9026-66.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Luz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA:

Ao expedir o RPV no site do TRF1 foi informado que o beneficiário 

SEBASTIÃO LUZ OLIVEIRA está com situação cadastral irregular na 

Receita Federal do Brasil e a requisição não poderá ser salva. Assim, 

diante do anunciado que seja tomada as devidas providências para o 

cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 8380 Nr: 662-91.2006.811.0059

 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: Deni Ciriaco dos 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil.Condeno 

a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa. Esses valores só poderão ser 

cobrados se houver comprovação da modificação no estado econômico 

do vencido no prazo de até cinco anos contados do trânsito em julgado 

dessa decisão, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 6185 Nr: 605-10.2005.811.0059

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maiky Wiliam Soares da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de embargos de declaração interposto pelo INSS, alegando 

omissão na decisão de fls. 293/294 porque não houve análise da 

competência final para a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Certificada a tempestividade, os autos vieram conclusos.

 É o relato.

Decido.

 Conheço dos embargos em razão da tempestividade.

 Prevê o art. 1022 do NCPC: “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”

Analisando a decisão atacada, constato que assiste não razão à 

autarquia ré, uma vez que a sentença prolatada em 07/2008 (fl. 109) foi 

anulada pela instância superior (fl. 147). Na sequência, foi proferida nova 

sentença em 07/2011 (fl. 168), a qual foi parcialmente confirmada pelo 

Tribunal (fls. 213/221).

Assim, o cálculo apresentado pelo exequente, colocando a competência 

final para a base de cálculo dos honorários advocatícios em 07/2011, 

revela-se correto.

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração de fls. 

300/301.

Expeça-se o competente RPV ou precatório.

 Com a vinda do pagamento, conclusos para expedição do alvará para 

liquidação e extinção do feito.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46090 Nr: 1890-57.2013.811.0059

 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

Tendo em vista a petição retro, 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.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 21070 Nr: 1857-10.2007.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Correia Ferro ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria - Geral Federal - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Sobre o auto de avaliação de fls. 58/59, intime-se a parte exequente para 

manifestar no prazo de 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 42490 Nr: 2224-28.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenita Soares da Paes, Leandro da Mota Paes 

Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Proceda-se à vinculação do valor bloqueado.

Nos termos do artigo 854, §2º, do CPC, intime-se pessoalmente a parte 

executada sobre a penhora de fls. 99/101.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 6228 Nr: 518-54.2005.811.0059

 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: Renato Barbosa 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-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Diante da não localização da parte autora para recebimento do valor 

depositado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18395 Nr: 2225-81.2010.811.0059

 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): Lindalva Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria - Geral Federal - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Voine de Souza 

Néri - OAB:8740/A-MT

 ANTE O EXPOSTO, sem mais delongas, com fundamento no art. 1.022 do 

NCPC, ACOLHO integralmente os Embargos de Declaração opostos por 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, consequentemente, 

homologo o cálculo apresentado à fl. 131 quanto ao valor de multa.Friso, 

por fim, que os valores referentes à verba principal e honorários 

sucumbências são os de fls. 84/85, conforme homologado na decisão de 

fls.126/127.Determino a expedição do competente RPV ou precatório.Com 

a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para extinção 

do feito e expedição de alvará para liquidação.Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001088-66.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001088-66.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. REQUERIDO: JOAO 

PAULA DA SILVA BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A, por intermédio de 

seu defensor, ajuizou a presente AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em 

face de JOAO PAULA DA SILVA, ambos qualificados nos autos em 

referência, pleiteando liminarmente a busca e apreensão do seguinte bem: 

VEÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO: ETIOS XS SEDAN1.5 FLEX 16V 4P, 

CHASSI N.º 9BRB29BT2J2179980, ANO DE FABRICAÇÃO 2017, COR 

Pérola, PLACA prc9815, RENAVAM Nº 1130003610 Argumenta a parte 

autora que concedeu ao requerido um financiamento no valor de R$ 

40.502,00, (quarenta mil, quinhentos e dois reais) por meio de Cédula de 

Crédito de Bancário n. 1621790/17, garantido por alienação fiduciária, para 

ser restituído por meio de 36 (trinta e seis) prestações, com vencimento 

final em 08.09.2020. Ocorre que a parte requerida encontra-se 

inadimplente desde 08.08.2018, importando o débito das parcelas em 

aberto no valor de R$ 10.523,94 (dez mil quinhentos e vinte três reais 

noventa e quatro centavos). Não obstante as tentativas amigáveis 

solicitando a devolução do bem em troca da quitação do débito, a 

requerente não obteve a satisfação do seu direito, não restando outra 

alternativa senão o ajuizamento da ação. Com a inicial vieram os 

documentos de fls. 06/61. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 

do CPC/2015 a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido, existindo prova da 

inadimplência (mora) da parte requerida por meio da notificação 

extrajudicial (fls. 49/51). Encontra-se presente ainda o perigo grave 

justificador do deferimento da medida pleiteada, que se encontra 

representado pelo receio do requerido vender o veículo, vir a sofrer danos 

e até mesmo perecer. Por outro lado, não vislumbro na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o 

aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois, nos termos do art. 296, 

do NCPC, a tutela provisória pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem, procedendo-se 

novamente a notificação extrajudicial. Por fim, entendo desnecessária a 

prestação de caução. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar, para imediata 

Busca e Apreensão do veículo MARCA TOYOTA, MODELO: ETIOS XS 

SEDAN1.5 FLEX 16V 4P, CHASSI N.º 9BRB29BT2J2179980, ANO DE 

FABRICAÇÃO 2017, COR Pérola, PLACA prc9815, RENAVAM Nº 

1130003610, descrito no contrato de fls. 44/47. Deposite-o em mãos da 

pessoa a ser indicada pela parte autora, mediante termo de compromisso, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o estado de conservação do bem. 

Diante da manifestação da parte autora pelo desinteresse na realização 

de audiência de conciliação ou de mediação, bem como pela ausência de 

Centro Judiciário de Conciliação (CEJUSCs) nesta comarca, deixo de 

designar audiência prevista no art. 334 do NCPC. No prazo de 05 dias, a 

parte requerida poderá 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. Cite-se a parte requerida para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15(quinze) dias 

contados da execução da liminar, fazendo constar que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000502-29.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL (ADVOGADO(A))

ROGER DOS SANTOS LOPES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000502-29.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: ROGER DOS SANTOS LOPES EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Trata-se de ação de execução de título judicial proposta 

por Roger dos Santos Lopes em face do Estado do Mato Grosso, já 

qualificados. Recebida a inicial, foi determinada a citação do executado, 

para, caso queira, opor embargos no prazo de 30 dias. Em seguida, 

mesmo intimado, o executado deixou transcorrer o prazo “in albis”. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Decido. Tendo em vista o 

acima relatado, bem como o teor do provimento n.11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, determino a remessa dos documentos necessários ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

deste Estado, para cálculo de liquidação do débito. Com a vinda, 

expeça-se o RPV ou precatório em favor da parte exequente. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000721-42.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000721-42.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR EXECUTADO: 
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ESTADO DE MATO GROSSO Trata-se de ação de execução de título 

judicial proposta por Rubens Alves do Nascimento em face do Estado do 

Mato Grosso, já qualificados. Recebida a inicial, foi determinada a citação 

do executado, para, caso queira, opor embargos no prazo de 30 dias. Em 

seguida, o executado apresentou concordância com o valor executado. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Decido. Tendo em vista o 

acima relatado, bem como o teor do provimento n.11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, determino a remessa dos documentos necessários ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

deste Estado, para cálculo de liquidação do débito. Com a vinda, 

expeça-se o RPV ou precatório em favor da parte exequente. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000532-64.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL (ADVOGADO(A))

ROGER DOS SANTOS LOPES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000532-64.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: ROGER DOS SANTOS LOPES EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Trata-se de ação de execução de título judicial proposta 

por Roger dos Santos Lopes em face do Estado do Mato Grosso, já 

qualificados. Recebida a inicial, foi determinada a citação do executado, 

para, caso queira, opor embargos no prazo de 30 dias. Em seguida, 

mesmo intimado, o executado deixou transcorrer o prazo “in albis”. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Decido. Tendo em vista o 

acima relatado, bem como o teor do provimento n.11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, determino a remessa dos documentos necessários ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

deste Estado, para cálculo de liquidação do débito. Com a vinda, 

expeça-se o RPV ou precatório em favor da parte exequente. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000719-72.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

FATIMA VIEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000719-72.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: JOSE ROBERTO 

CARLOS DE OLIVEIRA, FATIMA VIEIRA DOS SANTOS Nos termos do art. 

829 do NCPC, determino a citação do executado para, em três dias, pagar 

a dívida. Nos termos do art. 827 do NCPC, fixo em 10% o valor dos 

honorários advocatícios. No caso de pagamento integral no prazo acima 

assinalado, reduzo a verba em 50%. Determino a expedição de mandado 

de citação, penhora e avaliação, nos termos do §1º do art. 829, que 

dispõe o seguinte: “Do mandado de citação constarão, também, a ordem 

de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado”. Caso o executado não seja localizado 

para ser citado, o(a) oficial de justiça deverá proceder na forma do art. 

830 do NCPC e a parte exequente, nos termos do §2º do referido 

dispositivo legal. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000917-12.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA (ADVOGADO(A))

MARIA ANTONIA MENDES RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000917-12.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: MARIA ANTONIA MENDES RODRIGUES REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Defiro o pedido 

retro. Aguardem-se os autos na secretaria o prazo de 30 (trinta) dias. 

Transcorrido o prazo supra, independentemente de nova conclusão, 

intime-se a parte autora para se manifestar nos autos. Após, tornem 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 77310 Nr: 1279-65.2017.811.0059

 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: Doraci Rufino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilene Morais Martins, Edivane Morais Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOISA PERES DOS SANTOS - 

OAB:GO/31929, JOSE HUMBERTO ANDRADE - OAB:GO/33.958

 Considerando a juntada da procuração dos advogados das partes 

requeridas na ref:49 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a 

parte requerida para apresentar constestação no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 80768 Nr: 3431-86.2017.811.0059

 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 HELENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOUREDO DA SILVA - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o executado o 

prazo de 30 (trinta) dias para, se quiser, nos próprios autos, impugnar o 

cumprimento da sentença pretendido pela parte autora.

Efetive-se a intimação ora determinada mediante a remessa dos autos.

 Oportunamente, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 70864 Nr: 3854-80.2016.811.0059

 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: Raimundo Pinheiro da Silva, alcunha "Cabeção e Dim"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 26 de Outubro de 2018, às 

07h15min (horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do 

Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, devendo a parte trazer 

eventuais exames e laudos médicos que tiver relacionados à enfermidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 91521 Nr: 10141-25.2017.811.0059

 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: JUAREZ PEREIRA DA SILVA FILHO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre a juntada do laudo pericial no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41213 Nr: 944-22.2012.811.0059

 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: Valdiran Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio Soler do Amaral Junior - 

OAB:12465 - A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o autor não não compareceu na pericia anterior, 

Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que compareça à 

PERÍCIA MÉDICA designada para o dia 26 de Outubro de 2018, às 

13h15min (horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do 

Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, devendo a parte trazer 

eventuais exames e laudos médicos que tiver relacionados à enfermidade.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50843 Nr: 730-60.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Jesus Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO MARTINS DA 

SILVA NETO - OAB:17974/MT

 Considerando a certidão retro (ref. 38), bem como considerando que a 

defesa técnica apresentou resposta à acusação em tempo oportuno, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de fevereiro 

de 2019, às 16h40min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo 

constar do mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as alegações 

finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 84282 Nr: 5643-80.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivan Candido Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Nos termos da Legislação vigente e das normas da CNGC, impulsiono os 

autos para INTIMAR a defesa do reeducando Edivan Cândido Ferreira, por 

intermédio de seu advogado, Dr. Nivaldo Pereira da Silva - OAB/MT nº 

17795, para, no prazo de 05 (cinco), manifestar quanto ao cálculo de pena 

grafado à ref. 96.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 83722 Nr: 5326-82.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailton Santos Robalo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 Nos termos da Legislação vigente e das normas da CNGC-MT, INTIMO a 

defesa do réu JAILTON SANTOS ROBALO, por intermédio de sua 

advogada, Dra. Talita Santana Costa - OAB/MT nº 19324/B para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao cálculo de pena de ref. 207.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 68738 Nr: 2802-49.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT

 DECISÃO

Defiro o pedido de defesa. No tocante a PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA no 

valor de 02 salários mínimos (R$ 1.760,00), o qual será parcelado em 05 

vezes de R$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais), será revertido 

em favor do conselho da comunidade de Porto Alegre do Norte/MT, a ser 

depositado na seguinte conta bancaria Agência: 1149-5, Conta Corrente: 

11357-3, Banco do Bradesco, CNPJ – 10383612/0001-64.

 O reeducando deverá juntar aos autos os respectivos comprovantes.

Em relação a LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA, deverá o apenado 

permanecer na sua residência, ao sábados e domingos, por cinco horas 

diárias, exceto para exercício de trabalho, durante o prazo da pena 

privativa de liberdade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 51633 Nr: 1387-02.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleandro Ademir Hermes, Fernanda Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em 

face de Eleandro Ademir Hermes e Fernanda Ferreira pela prática de 

delitos tipificados nos artigos 21 da Lei das Contravenções Penais e 129 

§9º e 147, caput, ambos combinados com o artigo 29 do Código Penal 

Brasileiro, no âmbito da violência doméstica.

Analisando o caderno processual, constata-se que os acusados foram 

devidamente citados, estando Eleandro Ademir Hermes assistido pela 

Defensoria Pública, tendo já apresentado resposta à acusação.

No entanto, consta nos autos a informação de que os acusados possuem 

interesses conflitantes, ocasião em que a Defensoria Pública pugnou pela 

nomeação de defensor dativo para o patrocínio da defesa de Fernanda 

Ferreira.

 Em razão disso, nomeio a advogada Talita Santana Costa, OAB/MT nº. 

19.324-B, para o patrocínio da defesa da acusada Fernanda Ferreira 

durante toda a instrução processual.

Assim, cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 68901 Nr: 2858-82.2016.811.0059

 AÇÃO: Seqüestro->Medidas Assecuratórias->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Bravalat Ind.e Com. De Lativínios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO CARLOS DE SOUZA, GEISA 

RANIELLE PERES DE SOUZA, CARLOS AUGUSTO DE SOUZA, HELEM 

CRISTINA SANTOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O, Rhandell Bedim Louzada - OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 Fixo prazo de até 15 dias para que o embargante CRISTIANO CARLOS DE 

SOUZA manifeste-se quanto à alegação de ilegitimidade passiva, 

comprovando, documentalmente, que os bens que pretende desbloquer 

são de sua propriedade e que não atua em Juízo realizando pedido em 

nome próprio no interesse alheio.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109044 Nr: 7572-17.2018.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de São José do Xingu/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabia Ferreira de Souza, Agilson Vieira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO ALVES MATOS - 

OAB:MT 18173/O

 Designo audiência de custódia para o dia 18 de outubro de 2018, às 

13h00 (horário oficial do Estado do Mato Grosso).

A autoridade policial, via telefone, foi comunicada sobre a audiência e 

necessidade de escolta dos presos.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86900 Nr: 7386-28.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Cunha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Eu, Maykon de Lima Bessa, INTIMO a defesa do recuperando ANTONIO 

CUNHA DA SILVA, por intermédio de seu advogado, Dr. Wueiner Cruzeiro 

Assis Vilela - OAB/GO nº 18969 para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao cálculo de pena elaborado em 18/10/2018 (ref. 

173).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 108952 Nr: 7520-21.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Silva Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 Eu, Maykon de Lima Bessa, INTIMO a defesa do reeducando ALEX SILVA 

ALMEIDA, por intermédio de seu advogado, Dr. Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB/MT nº 17795 para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar quanto ao 

cálculo de pena acosta à ref. 06.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44532 Nr: 2689-50.2018.811.0019

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Comarca de Porto dos Gaúchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Sociedade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS

 EDITAL DE ALISTAMENTO DOS JURADOS PARA O ANO DE 2019

 O Juiz de Direito Rafael Depra Panichella, Presidente do Tribunal do Júri 

Popular da Comarca de Porto dos Gaúchos-MT., na forma da Lei, faz 

saber a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que foram alistados para comporem o corpo de jurados durante o 

ano de 2019, na forma do artigo 426 e parágrafos do CPP, os cidadãos 

abaixo relacionados, os quais serão sorteados para as reuniões 

periódicas do Tribunal do Júri Popular.

 1.ADALTO KREBS Comerciante P. Gaúchos

 2.ADÉLIA REZER CARDOSO Func. Pública P. Gaúchos

 3.ADILSON PAIVA DOS SANTOS Func. Público P. Gaúchos

 4.ALAN HONORATO HERCULANO Func. Público P. Gaúchos

 5.ALINE DE ROSSI CALIBAS Comerciante P. Gaúchos

 6.ALEX PIOVEZAN Autônomo P. Gaúchos

 7.ALEXSANDRA TEIXEIRA DA SILVA Func. Público P. Gaúchos

 8.ALLAN VINICIUS DUARTE SCARIOT Comerciante P. Gauchos

 9.ANA CRISTINA DE OLIVEIRA Func. Público P. Gaúchos

 10.ANDREIA SCATOLLA Apresentadora P. Gaúchos

 11.ANTONIO MARCOS DOS SANTOS Aux. Escritório P. Gaúchos

 12.AUGUSTINHO OLIVATO Func. Público P. Gaúchos

 13.BEATRIZ WILKE Func. Público P. Gaúchos

 14.BELMIRO JOSÉ PEIXOTO Func. Público P. Gaúchos

 15.EDUARDO AP. XAVIER Comerciante P. Gaúchos

 16.CAMILA APARECIDA DE LIMA Func. Público P. Gaúchos

 17.CAMILA ISERNHAGEN ALMEIDA Escritorária P. Gaúchos

 18.CARLA CRISTIANE DE JESUS LIMA Comerciante P. Gaúchos

 19.CELSO LUIZ CARDOSO Func. Público P. Gaúchos

 20.CHRISTIAN NOGUEIRA DOS SANTOS Comerciário P. Gaúchos

 21.CLAUDIANE EIDT BERTOL Func. Público P. Gaúchos

 22.CLAUDIOMAR BRAUN Empresário P. Gaúchos

 23.CLOVIS MARIANO DE MATOS Zootecnista N. H. Norte

 24.CRISTIANE DE JESUS MELO Func. Público P. Gaúchos

 25.DANIEL FERREIRA DE SOUZA Func. Público P. Gaúchos

 26.DANIELA FONTANELLE Comerciante P. Gaúchos

 27.DANIELE SANTOS VITAL Func. Público P. Gaúchos

 28.DENISE LEMKE Comerciante P. Gaúchos

 29.DERENICE DA SILVA RIBEIRO Func. Público P. Gaúchos

 30.DIEGO ARTUR CONSTANTINO Ger. Vendas P. Gaúchos

 31.ANDRÉ LUCIANO SCARIOT Pecuarista P. Gaúchos

 32.EDER RAFAEL BOLDRIN Func. Público P. Gaúchos

 33.EDEVALDO DE SOUZA ARCANJO Func. Público P. Gaúchos

 34.EDIVALDO CALADO DA SILVA Comerciante N. H. Norte

 35.TAMIRES LUDWIG TEIXEIRA Belª. Direito P. Gaúchos

 36.ELIANE OLIVEIRA BONFIM Empresária P. Gaúchos

 37.ELIDIANE KARINE TREVISAN Func. Público P. Gaúchos

 38.ELIZANGELA ALVES NEVES Func. Público P. Gaúchos

 39.ELIZANGELA DA SILVA BANCI Func. Público G. São João

40.ELIZETE DOS REIS DO NASCIMENTO Comerciante P. Gaúchos

 41.ERICA DOS SANTOS CONTREIRAS Func. Público P. Gaúchos

 42.FLÁVIA MORAES ROSA Func. Público P. Gaúchos

 43.FLÁVIO MARTINS VAZ Comerciário P. Gaúchos

 44.NOALIS FERREIRA DE CASTRO Func. Público P. Gaúchos

 45.GEOVAN NUNES DE SOUZA Mecânico P. Gaúchos

 46.LUIZ PEDRO SIMONETTI TOLEDO Administrador P. Gaúchos

 47.ILUINE FRENZEL DE SOUZA Func. Público P. Gaúchos

 48.JAQUELINE MERCADANTE Func. Público P. Gaúchos

 49.JOCIANE KISTENMACHER Secretaria P. Gaúchos

 50.JOELMA OLIVEIRA Comerciante P. Gaúchos

 51.JOSÉ CARLOS DE CARVALHO Func. Publico P. Gaúchos

 52.JOSE NILTON DE BRITO Pecuarista N. H. Norte

 53.JOSIANE APARECIDA SIMÕES Func. Publico P. Gaúchos

 54.JOSIAS ALMEIDA CAMPINAS Func. Público P. Gaúchos

 55.JULIANA DOMINHAKI DE ALMEIDA Func. Público P. Gaúchos

 56.JULIANA MICHELI AREND Func. Pública P. Gaúchos

 57.JULIANA TINEU NUNES ZECCHIN Comerciante P. Gaúchos

 58.JULIANO GAMBA Func. P. Munic N. H. Norte

 59.JUNIOR ALMEIDA BRONNER Segurança P. Gaúchos

 60.KATIANE MERCADANTE Escrevente P. Gaúchos

 61.KATIUSCIA ICKERT Func. Público P. Gaúchos

 62.LEANDRO BUDKE Autonômo P. Gaúchos

 63.LEANDRO FERREIRA S. CASTILHO Comerciante P. Gaúchos

 64.LÉIA NASCIMENTO Comerciária P. Gaúchos

 65.LENIANA HEINEN FEITOSA Func. Público P. Gaúchos

 66.LETÍCIA FIDELIS SANDI Comerciante P. Gaúchos

 67.LUCIANE MARINETE J SILVA Func. Público P. Gaúchos

 68.LUCIANO GODINHO Comerciário P. Gaúchos

 69.MAGNO APARECIDO REATO Comerciante P. Gaúchos

 70.VALDIANA PEREIRA DA SILVA Atendente P. Gaúchos

 71.MARCELO DE SOUZA Comerciante P. Gaúchos

 72.ELZA CANDIDA WILKE Func. Público P. Gaúchos

 73.MARCIANE SERAFINE Eng. Florestal P. Gaúchos

 74.MATHEUS WILKE Comerciante P. Gaúchos
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 75.MAURICIO CASTILHO Func. P. Mun P. Gaúchos

 76.MELISSA DA SILVA OLIVEIRA Escritorária N. H. do Norte

 77.MIRIAN MISIAK Comerciante P. Gaúchos

 78.NADIR APARECIDA FERREIRA Comerciaria P. Gaúchos

 79.PATRICIA RODRIGUES PIOVESAN Aux. Escritório P. Gaúchos

 80.PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA Comerciário P. Gaúchos

 81.PAULO RICARDO DIAS Func. Público N. H. Norte

 82.RAFAEL PATUSSI DE OLIVEIRA Comerciante P. Gaúchos

 83.RAFAELLA TUREK Bioquimica P. Gaúchos

 84.RICARDO JOSÉ MANO Func. Público P. Gaúchos

 85.ROBERTO REZER Func. Público G. São João

 86.TIAGO MASSIRER REZER Func. Público P. Gaúchos

 87.RODRIGO MARQUES DOMINGUES Func. Público P. Gaúchos

 88. RODRIGO FISCHER Atendente P. Gaúchos

 89.ROSIMEIRE DE SOUSA VIEIRA Comerciante P. Gaúchos

 90.SILVANA DA SILVA CONTREIRAS Func. Publico G. São João

 91.SANDRA RAMIRES DO NASCIMENTO Serv. Público P. Gaúchos

 92.SONIA MARIA Z. PERES Func. Público P. Gaúchos

 93.TAYNARA GEHRING OLIVEIRA Aux. Escritório P. Gaúchos

 94.VANDERLINO DE JESUS FERREIRA Func. Público P. Gaúchos

 95.VANESSA SANTONI Func. Público P. Gaúchos

 96.VANIA DOS SANTOS BERNARDES Func. Público P. Gaúchos

 97.VÂNIA PELOZO RODRIGUES Comerciaria P. Gaúchos

 98.VIVIANE DOMINHAKI DE ALMEIDA Func. Público P. Gaúchos

 99.VIVIANE STANISZEWISKI Veterinária P. Gaúchos

 100.WILLIAN RODRIGUES DE ARAUJO Func. Público P. Gaúchos

 Em cumprimento ao § 2º do artigo 426 do CPP, transcrevo abaixo os 

artigos 436 a 446 do CPP para publicação na forma da Lei.

 “Art. 436. O serviço do Júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os 

cidadãos maiores de 18 anos de notória idoneidade. 1º Nenhum cidadão 

poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em 

razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou 

econômica ou grau de instrução. § 2º A recusa injustificada ao serviço do 

júri acarretará multa no valor de 1 a 10 salários mínimos, a critério do juiz, 

de acordo com a condição econômica do jurado. Art. 437. Estão isentos 

do serviço do júri: I - o Presidente da República e os Ministros de Estado; II 

- os Governadores e seus respectivos Secretários; III - os membros do 

Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras Distrital 

e Municipais; IV - os Prefeitos Municipais; V - os Magistrados e membros 

do Ministério Público e da Defensoria Pública; VI - os servidores do Poder 

Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública; VII - as 

autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública; VIII - os 

militares em serviço ativo; IX - os cidadãos maiores de 70 anos que 

requeiram sua dispensa; X - aqueles que o requererem, demonstrando 

justo impedimento. Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em 

convicção religiosa, filosófica ou política importará no dever de prestar 

serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, 

enquanto não prestar o serviço imposto. 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. Parágrafo único - A lista geral, 

publicada em novembro de cada ano, poderá ser alterada de ofício, ou em 

virtude de reclamação, até à publicação definitiva, na segunda quinzena 

de dezembro, com recurso em 20 dias, para a superior instância, sem 

efeito suspensivo. Art. 440. Constitui também direito do jurado, na 

condição do art. 439 deste Código, preferência, em igualdade de 

condições, nas licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de 

cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou 

remoção voluntária. Art. 441. Nenhum desconto será feito nos 

vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do 

júri. Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no 

dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo 

presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a 

critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica. Art. 443. 

Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente 

comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até 

o momento da chamada dos jurados § 1º - O jurado incorrerá em multa 

pelo simples fato do não-comparecimento, independentemente de ato do 

presidente ou termo especial. § 2º - Somente serão aceitas as escusas 

apresentadas até o momento da chamada dos jurados e fundadas em 

motivo relevante, devidamente comprovado. § 3º - Incorrerá na multa o 

jurado que, tendo comparecido, se retirar antes de dispensado pelo 

presidente, observado o disposto no § 1º, parte final. § 4º - Sob pena de 

responsabilidade, o presidente só relevará as multas em que incorrerem 

os jurados faltosos, se estes, dentro de 48 horas, após o encerramento 

da sessão, oferecerem prova de justificado impedimento. 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. § 1º - Nos Estados e Territórios, serão escolhidos como 

suplentes, dentre os sorteados, os jurados residentes na cidade ou vila ou 

até a distância de 20 (vinte) quilômetros. § 2º - Os nomes dos suplentes 

serão consignados na ata, seguindo-se a respectiva notificação para 

comparecimento. § 3º - Os jurados ou suplentes que não comparecerem 

ou forem dispensados de servir na sessão periódica serão, desde logo, 

havidos como sorteados para a seguinte. § 4º - Sorteados os suplentes, 

os jurados substituídos não mais serão admitidos a funcionar durante a 

sessão periódica. Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão 

aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à 

equiparação de responsabilidades penal prevista no art. 445 deste 

Código.” E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou 

confeccionar o presente edital nos termos e na forma da Lei. Eu, 

Aparecida Lúcia Machado de Sousa, Gestor Judiciário Substituta, digitei e 

conferi. Porto dos Gáuchos-MT., 15 de outubro de 2018.

 RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 JUIZ PRESIDENTE DO JURI

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43011 Nr: 1872-83.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurelino Monteiro Caldas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welyghton Laureto Caldas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o requerente, através de seu advogado, para se manifestar no 

prazo legal acerca da correspondência devolvida(ref.32)enviada ao 

requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22063 Nr: 183-43.2014.811.0019

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Henrique Manuel Mendes Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neire Medeiros Bergamaschi, Paulo Roberto 

Junior Bergamaschi, Simoni Bergamaschi da Fonseca, Patrícia Bergamashi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sílvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12.854/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Márcio Teixeira da Fonseca - OAB:8393-A/MT, Simoni 

Bergamachi da Fonseca - OAB:5.810-MT

 Certifico a intimação do requerido, na pessoa de seu advogado, para 

cumprir o disposto no art.1.210 §1ºda CNGC-MT, e retirar a carta 

precatória expedida para oitiva da testemunha, GENÉSIO VALMIR STAHL, 

na comarca de Juara-MT comprovando a distribuição no prazo legal, OU 

providenciar o recolhimento das guias de custas e taxas judiciárias, 

informando nos autos o pagamento, para posterior remessa (Malote 

Digital) ao juízo deprecado, onde Vossa Senhoria deverá acompanhar o 

cumprimento da missiva.

Ainda, intimo a parte requerida para que proceda ao pagamento do valor 

da diligência da oficiala de justiça referente ao ato de intimação de duas 

testemunhas.

Esclareço que, com base no provimento nº 07/2017 CGJ, deve o requerido 

acessar o site "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone 

"Diligência->Emissão de Guia de Diligência", preencher os dados do 

processo e, na parte referente ao endereço selecionar centro de Novo 

Horizonte do Norte-MT, para intimação da testemunha Agenor Evangelista 

da Silva. Por fim, para recolher a guia de diligência para intimar a 

testemunha Florisval Rosa da Silva deve selecionar Sítio Congonhas, 

Gleba Julieta.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22063 Nr: 183-43.2014.811.0019

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Henrique Manuel Mendes Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neire Medeiros Bergamaschi, Paulo Roberto 

Junior Bergamaschi, Simoni Bergamaschi da Fonseca, Patrícia Bergamashi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sílvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12.854/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Márcio Teixeira da Fonseca - OAB:8393-A/MT, Simoni 

Bergamachi da Fonseca - OAB:5.810-MT

 Vistos.

Não havendo óbice, DEFIRO o pedido formulado na petição de fls. 

342/342-v, de modo que DETERMINO a intimação por Oficial de Justiça 

somente das testemunhas tempestivamente arroladas às fls. 290/290-v, 

quais sejam Florisval Rosa da Silva, Genésio Valmir Stahl e Agenor 

Evangelista da Silva, sobretudo porque o indeferimento da inclusão das 

demais testemunhas é objeto do agravo interposto.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37827 Nr: 2441-21.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alexandre Rodrigues Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT

 Intimo a advogada do recupeando, para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca do cálculo da Pena de Ref. 117.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146259 Nr: 2672-20.2018.811.0017

 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: Geni Nunes Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 321 do NCPC, DETERMINO que a Requerente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos comprovante de endereço, sob 

pena de indeferimento da inicial.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146257 Nr: 2670-50.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gracy Oliveira Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nos termos do artigo 321 do NCPC, DETERMINO que a Requerente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos comprovante de endereço, sob 

pena de indeferimento da inicial.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146358 Nr: 2738-97.2018.811.0017

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casa de Amparo à Família, Idoso, Criança e 

Adolescente - CAFICA, Nilva Aparecida Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Luciara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrey Reveles Kist - 

OAB:21.506/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando atenciosamente os autos, denota-se que o pedido de 

concessão de assistência judiciária gratuita merece ponderações.

Pois bem, no que tange à gratuidade de justiça estendida às pessoas 

jurídicas, sedimentou-se o entendimento pelo STJ, em súmula de número 

481, que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou 

sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os 

encargos processuais”.

Neste caso, inexiste a presunção legal de veracidade da afirmação de 

insuficiência de recursos pela pessoa jurídica, ou seja, a pessoa jurídica 

deverá comprovar nos autos em que pleiteia o beneficio da justiça gratuita, 

o pressuposto exigido no artigo 98 do CPC que é a “insuficiência de 

recursos”, sob pena de ter seu pedido indeferido.

Neste toar de ideias, há a presunção de que a pessoa jurídica tem 

recursos suficientes para arcar com as despesas processuais, devendo 

ela desincumbir-se de seu ônus trazendo ao feito a comprovação 

contrária.

Dito isto, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda a tal comprovação ou 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.

Às providências, voltando-me imediatamente conclusos na sequência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134394 Nr: 1057-63.2016.811.0017

 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: José Carvalho Costa Filho, Eliane Maria Cavalho Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozemá Carvalho Costa, Nonato Fernandes dos 

Santos, Maria de Jesus Ribeiro Pinto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 51/53.

Na forma do artigo 523, do CPC, intime-se o executado para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado 

e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Transcorrido o prazo assinalado, sem o pagamento voluntário, nos termos 

do art. 525, do CPC, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

Executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

 Fica a parte Executada advertida que, não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo estipula, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida
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 Cod. Proc.: 20443 Nr: 1345-21.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente impulsiono os autos com o fito de intimar 

a apelada para se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145294 Nr: 2073-81.2018.811.0017

 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: Luciano Cezar Bonato, Priscila Sangalletti Porto Bonato

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelly Veras Lemos Miyamoto - 

OAB:OAB-PR 81183/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, julgo procedente o pedido de decretação do divórcio do casal e 

com embasamento legal no art. 24 da Lei 6.515/1977 e § 6º do art. 226 da 

Constituição Federal - DECRETO o divórcio do casal LUCIANO CEZAR 

BONATO e PRISCILA SANGALLETTI BONATO.A requerente voltará a usar 

o nome de solteira, qual seja: Priscila Sangalletti Porto.Por fim, no tocante 

ao ACORDO apresentado pelas partes às fls. 20/22, o HOMOLOGO 

tornando-o parte integrante desta sentença, nos termos da letra ‘‘b’’ do 

inciso III artigo 487, do Código de Processo Civil. Custas pelos 

autores.Ante a renúncia ao prazo recursal, expeçam-se os competentes 

mandados de averbação, com as providências necessárias, e 

posteriormente proceda ao arquivamento do feito.Dê-se ciência ao 

Ministério Público Estadual.Expeça-se o necessário.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146233 Nr: 2660-06.2018.811.0017

 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: Wanderly Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giran Seixas Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Altino Poiatti - 

OAB:3816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, com observância ao art. 1º, § 2º 

da Lei n.º 5478/68.

Tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca e analisando o objeto e a fase processual dos 

presentes autos, nos termos do artigo 3º, § 2º, do CPC, que consagra o 

princípio de promoção pelo Estado da solução por autocomposição, bem 

como amparo na Resolução 125/2010 do CNJ, remeta-se o presente feito 

ao Centro Judiciário, a fim de convidar às partes e seus patronos a se 

fazerem presentes em Sessão de mediação a ser designada pelo Sr. 

Gestor do Centro, para oportunizar lhes a conciliação.

 Proceda-se o Sr. Gestor ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação, inclusive expedindo Carta Precatória para o convite das partes, 

se necessário.

Em havendo conciliação, dê-se vista dos autos ao MPE para manifestação. 

Após, volvam-me os autos conclusos para deliberação.

Cite-se e intimem-se, devendo a parte requerida esclarecer, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31286 Nr: 2527-42.2010.811.0017

 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: Alderina Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Interposta a apelação, ao apelado para contrarrazões, no prazo de 15 

dias, nos termos do § 1º do art. 1010 do NCPC.

Na hipótese de apelação adesiva, intime-se a apelante para 

contrarrazões.

Após, independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos ao e. 

TRF da 1ª Região, conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20108 Nr: 1006-62.2010.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosiene Pereira Noleto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente impulsiono os autos com o fito de intimar 

a apelada para se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31688 Nr: 281-39.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicença Carvalho de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade a autora VICENÇA CARVALHO DE ARAÚJO, em consequência, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Para isso: CONDENO o Requerido 

Instituto Nacional do Seguro Social a conceder o benefício de 

aposentadoria rural por idade à autora, no valor de 01 (um) salário mínimo 

vigente, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, a contar da data da 

distribuição da ação (04/02/2011), consoante o disposto no RE n.º 

631.240/MG, que estabelece que, nesta hipótese, deverá ser considerada 

como data de entrada do requerimento administrativo a data do início da 

ação, para todos os efeitos legais. Tendo em vista a verossimilhança dada 

pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no 

nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

para o fim específico de DETERMINAR ao INSS que implante o benefício 

ora concedido, IMEDIATAMENTE, independentemente do trânsito em 

julgado, juntando nos autos comprovante do cumprimento de referido 

comando.Ainda quando as prestações vencidas desde então, serão 

devidos: correção monetária pelo INPC no que se refere ao período 

posterior à vigência da Lei 11.430/2006 (09/2006 em diante), que incluiu o 

artigo 41-A na Lei 8.213/91, a partir do vencimento de cada parcela, e 

juros de mora de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança, a contar da citação (art. 1.º-F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei 11.960/2009).A correção monetária e os juros devem incidir 

na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. ISENTA a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. 

I da Lei Estadual nº 7.603/01. CONDENO, por fim, o Requerido ao 
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pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% 

sobre o valor da condenação (valores devidos até a data desta 

sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ e artigo 85, §2.º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144718 Nr: 1744-69.2018.811.0017

 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: Ivanildo Martins de Oliveira, LRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karina dos Santos Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Conforme preconiza o artigo 334, parágrafo 4º, inciso I do CPC, a 

audiência de conciliação e mediação somente não será realizada quando 

ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual.

Proceda-se o necessário para a realização da Sessão de Mediação, 

inclusive expedindo Carta Precatória para o convite das partes, se 

necessário.

Restando infrutífera a tentativa de conciliação, tornem-me os autos 

conclusos para prosseguimento do feito.

Sem prejuízo, certifique-se quanto a apresentação de impugnação à 

contestação pela parte Requerente.

Em tempo, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132552 Nr: 2248-80.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Indalécio Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Vistos, etc.

Analisando a defesa apresentada pelo Réu (fl. 123), constato que não 

foram arguidas preliminares e/ou exceções e, ainda, não se encontram 

presentes nenhuma das hipóteses de absolvição sumária estampada no 

artigo 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia nos termos em que apresentada e dou 

prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do artigo 399 ss. do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de setembro de 2019, às 

15h00min (MT). No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de 

declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos 

dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Além disso, se houver os esclarecimentos 

de peritos dependerão de prévio requerimento das partes.

Intimem-se. Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive 

Carta Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140703 Nr: 2895-07.2017.811.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Luíza Soares Lima, LHLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clesio de Souza Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Intime-se a parte autora, através de seu Causídico, para que traga aos 

autos o CPF do requerido, eis que sem o referido documento, torna-se 

inviável a pesquisa de endereços conforme pretendido.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37074 Nr: 986-66.2013.811.0017

 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: Josué Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Ante a certidão de fl. 140, revogo a decisão de fls. 138 

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. Tratando-se de parte beneficiária da assistência 

judiciária gratuita e âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual 

(art. 109, §3.º, CF), os honorários correrão por conta da Justiça Federal, 

nos termos da Resolução n.º 305/2014 – CJF. Considerando os limites 

mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n.º 305/2014 – CJF e sendo 

permitido ultrapassar em até três vezes o valor da Tabela IV, nos termos 

do parágrafo único do artigo 28, arbitro os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau de especialização da 

médica perita, à complexidade do exame, o zelo profissional e o lugar de 

sua realização. 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37414 Nr: 1317-48.2013.811.0017

 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: Maria de Jesus Borges de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Considerando ser imprescindível a realização de prova médica 

pericial no presente feito, 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. Tratando-se de parte beneficiária da assistência 

judiciária gratuita e âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual 

(art. 109, §3.º, CF), os honorários correrão por conta da Justiça Federal, 

nos termos da Resolução n.º 305/2014 – CJF. Considerando os limites 

mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n.º 305/2014 – CJF e sendo 

permitido ultrapassar em até três vezes o valor da Tabela IV, nos termos 

do parágrafo único do artigo 28, arbitro os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau de especialização da 

médica perita, à complexidade do exame, o zelo profissional e o lugar de 

sua realização, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 
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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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44167 Nr: 928-92.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Ribeiro Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente impulsiono os autos com o fito de intimar 

a apelada para se manifestar, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18371 Nr: 1874-74.2009.811.0017

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilon Paiva Milhomem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:

 Vistos, etc.

Recebo o recurso em sentido estrito, com fundamento no artigo 581, inciso 

IV, do Código de Processo Penal.

Reexaminando a questão decidida, concluo que não deve ser modificada a 

decisão combatida (fls. 143/146), cujos fundamentos bem resistem às 

razões do recurso, de modo que a mantenho, por seus próprios 

fundamentos.

Intime-se a defesa, na pessoa de seu Advogado Constituído para, que 

seja juntada as razões (art. 588 do CPP).

Após, intime-se o Ministério Público para apresentar contrarrazões no 

mesmo prazo.

 A seguir com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, com os cumprimentos deste juízo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20988 Nr: 1892-61.2010.811.0017

 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: Deusery de Moura Pereira, Amadeu Pereira do Santos, 

Adnilson de Moura Pereira

 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:

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, EXTINGUINDO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do CPC.Condeno a parte autora nas custas e despesas 

processuais, observada a condição suspensiva de exigibilidade das 

obrigações decorrentes de sua sucumbência, eis que beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3.º, do 

CPC.Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação. P. R. I. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000057-40.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY JORGE DA SILVA (REQUERENTE)

JEANNE RENATA COSTA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000057-40.2018.8.11.0017. REQUERENTE: WESLEY JORGE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Com fundamento no art. 145, §1º, do 

Código de Processo Civil, declaro-me suspeita para processar e julgar o 

processo em questão, pelo fato do Promovente Wesley Jorge da Silva ser 

meu assistente de gabinete II, devendo o feito ser remetido ao meu 

substituto legal (Porto Alegre do Norte) para que dê fiel andamento ao 

feito. Anote-se virtualmente na capa dos autos a suspeição afirmada. 

Cumpra-se. São Félix do Araguaia-MT, 17 de Outubro de 2018. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000063-47.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato (ADVOGADO(A))

CASTRO & RIGOTI LIMITADA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVA DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000063-47.2018.8.11.0017. EXEQUENTE: CASTRO & RIGOTI LIMITADA - 

ME EXECUTADO: DIVA DOS SANTOS SILVA Vistos. Compulsando os 

autos, denota-se que a presente execução foi instruída exclusivamente 

por fotocopia do título extrajudicial, e não com a juntada do original que se 

afigura como indispensável, em razão de sua cartularidade, sua 

segurança ao crédito, sendo documento essencial à propositura da 

demanda. Assim, por se tratar de autos virtuais DETERMINO que o 

Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à autenticação em 

cartório do título de crédito que instrui a petição inicial, sob pena de 

indeferimento do pleito inicial. Intime-se. Às providências. São Félix do 

Araguaia – MT, 17 de Outubro de 2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000064-32.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato (ADVOGADO(A))

CASTRO & RIGOTI LIMITADA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAYLAINNE RODRIGUES ARAUJO (EXECUTADO)

ESLAINE RODRIGUES AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000064-32.2018.8.11.0017. EXEQUENTE: CASTRO & RIGOTI LIMITADA - 

ME EXECUTADO: ESLAINE RODRIGUES AGUIAR, THAYLAINNE 

RODRIGUES ARAUJO Compulsando os autos, denota-se que a presente 

execução foi instruída exclusivamente por fotocopia do título extrajudicial, 

e não com a juntada do original que se afigura como indispensável, em 

razão de sua cartularidade, sua segurança ao crédito, sendo documento 

essencial à propositura da demanda. Assim, por se tratar de autos virtuais 

DETERMINO que o Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à 

autenticação em cartório do título de crédito que instrui a petição inicial, 

sob pena de indeferimento do pleito inicial. Intime-se. Às providências. São 

Félix do Araguaia – MT, 17 de Outubro de 2018. Janaína Cristina de 
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Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000065-17.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato (ADVOGADO(A))

CASTRO & RIGOTI LIMITADA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN GONCALVES CAMPOS DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

ELDER VIEIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000065-17.2018.8.11.0017. EXEQUENTE: CASTRO & RIGOTI LIMITADA - 

ME EXECUTADO: WILLIAN GONCALVES CAMPOS DE FIGUEIREDO, ELDER 

VIEIRA DE SOUSA Compulsando os autos, denota-se que a presente 

execução foi instruída exclusivamente por fotocopia do título extrajudicial, 

e não com a juntada do original que se afigura como indispensável, em 

razão de sua cartularidade, sua segurança ao crédito, sendo documento 

essencial à propositura da demanda. Assim, por se tratar de autos virtuais 

DETERMINO que o Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à 

autenticação em cartório do título de crédito que instrui a petição inicial, 

sob pena de indeferimento do pleito inicial. Intime-se. Às providências. São 

Félix do Araguaia – MT, 17 de Outubro de 2018. Janaína Cristina de 

Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-39.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GENILSON BRAYNER (ADVOGADO(A))

ANTONIO OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000070-39.2018.8.11.0017. REQUERENTE: ANTONIO OLIVEIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR 

proposta por ANTÔNIO OLIVEIRA DE SOUZA, em desfavor de OI S.A. 

Alega a parte autora que é empresário e por algum tempo usou uma linha 

telefônica da empresa OI S.A, a qual foi desabilitada, sem pendências. 

Ocorre que após a linha ter sido desabilitada, tentou efetuar um 

empréstimo junto ao banco SICREDI, unidade de Alto Boa Vista/MT, sendo 

então surpreendido com seu nome inscrito no rol de maus pagadores, 

tendo então efetuado o pagamento dos débitos para ter seu nome limpo, o 

que não ocorreu. Enfatiza que num primeiro momento, efetuou o 

pagamento dos débitos mesmo sem ter certeza do que se tratava, apenas 

para ver seu nome livre de embaraços, na esperança de ter tal 

negativação baixada, o que inocorreu. Alega estar sofrendo prejuízos em 

seu estabelecimento, pois não consegue créditos com as instituições 

financeiras, necessários ao bom andamento de seu comércio. Requer a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como a concessão de 

tutela de urgência para a imediata retirada do nome do requerente dos 

órgãos de proteção ao crédito. Ao final, pugnou pela procedência dos 

pedidos para que seja o requerido condenado ao pagamento de danos 

morais ao autor. 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, tendo em 

vista que apresentou documento hábil a demonstrar que teve seu nome 

negativado pela OI S.A, em decorrência de suposta dívida não paga, em 

valor pouco superior a quinhentos reais. Ademais, demonstrou ter 

efetuado corretamente o pagamento de tais cobranças, diante dos 

extratos de sua movimentação bancária, e posteriormente, comprovou o 

pagamento em duplicidade, para ver seu nome retirado dos órgãos de 

proteção, o que também restou comprovado pela juntada de extratos de 

pagamentos. Outrossim, vale destacar que o perigo na demora da 

prestação jurisdicional é claro, uma vez que o demandante se apresenta 

como empresário, encontrando-se impedido de melhorar seu 

empreendimento, frustrando planos de expansão e investimentos. Desta 

forma, compulsando os autos observo que dos documentos juntados, bem 

como das razões apresentadas, entendo que a pretensão do autor 

merece guarida, de modo que a empresa requerida proceda à retirada do 

nome do autor do rol de maus pagadores, como medida de rigor, uma vez 

que presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 

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 devidos, 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 proceda à 

imediata retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção ao 

crédito, em prazo não superior a 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco 

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 o Sr. Gestor ao necessário para a realização da 

Sessão de Mediação, inclusive expedindo Carta Precatória para o convite 

das partes, se necessário. Cite-se e intimem-se, devendo as partes 

requeridas esclarecerem, no prazo de 10 dias, sobre eventual 

desinteresse na tentativa de conciliação. Restando infrutífera a tentativa 

de conciliação, dê-se vida ao comando do art. 335 do NCPC, devendo a 

parte requerida apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias da 

realização da audiência ora designada, sob pena de, não o fazendo, ser 

considerada revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor. Após, intime-se a parte autora para que no prazo 

de quinze dias úteis apresente manifestação nos termos da lei. 

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às providências. São 

Félix do Araguaia - MT, 18 de Outubro de 2018. Janaína Cristina de 

Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-70.2017.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

WELLINGTON DANIEL SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILO SERGIO AMARO FILHO (ADVOGADO(A))

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E 

ASSISTENCIAL NACIONAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010008-70.2017.8.11.0017. REQUERENTE: WELLINGTON DANIEL SILVA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 

EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA Vistos. Na forma do artigo 523, do CPC, intime-se o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado, devendo o crédito ser atualizado, 

acrescido de custas, se houver. Transcorrido o prazo assinalado, sem o 

pagamento voluntário, nos termos do art. 525, do CPC, iniciará o prazo de 

15 (quinze) dias para que o Executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Fica a 

parte Executada advertida que, não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo estipulado, o débito será acrescido de multa de dez por cento. 

Intime-se. Cumpra-se. São Félix do Araguaia – MT, 18 de Outubro de 2018. 
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JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000005-78.2017.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO LUIS SOARES DA COSTA (ADVOGADO(A))

CIMAG COMERCIO DE IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 

EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SIQUEIRA COIMBRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000005-78.2017.8.11.0017. EXEQUENTE: CIMAG COMERCIO DE 

IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP EXECUTADO: 

PAULO SIQUEIRA COIMBRA & CIA LTDA - ME Vistos, etc. Ante a juntada 

de certidão do promovido, datada de 03 de Outubro de 2016, na qual 

solicita prazo ao promovente para proceder ao adimplemento de sua 

obrigação, manifeste-se a parte Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que de direito, sob pena de o silêncio ser entendido como 

adimplemento da obrigação por parte do promovido, ocasionando a regular 

extinção do feito, eis que encontra-se paralisado desde o ano de 2016, 

sem movimentação por parte do interessado. Às providências, intimando a 

parte promovente pessoalmente. Cumpra-se. São Félix do Araguaia/MT, 18 

de Outubro de 2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito Vistos,

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 59440 Nr: 1566-42.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAF, CMdS, AEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 59440

Vistos etc.

Considerando que o acusado foi devidamente citado (fl. 162), declarou 

não possuir condições financeiras 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. 

Kléber de Souza Silva, OAB/MT nº 8002, 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, 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.: 60417 Nr: 613-44.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 60417

 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 09/04/2019, às 13h50min.

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.: 60414 Nr: 610-89.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudeilson Tomaz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 PROCESSO/CÓD. Nº 60414

 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 12/03/2019, às 14h20min.

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.: 56194 Nr: 722-29.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Silva Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 56194

Vistos, etc.

Tendo em vista certidão de fl. 64-vº, nomeio como defensor dativo o Dr. 

Kléber de Souza Silva, OAB/MT nº 8002, salientando que os honorários 

serão arbitrados por ocasião da prolação de sentença, a serem 

executados ulteriormente em face do Estado de Mato Grosso.

Destarte, intime-se o causídico supramencionado para, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar resposta à acusação em favor do réu.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 60414 Nr: 610-89.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudeilson Tomaz da Silva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 597 de 652



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 60414

Vistos etc.

Primeiramente, tendo em vista que o réu compareceu em secretaria e 

tomou ciência da ação que o Ministério Público move em seu desfavor, 

dou-o como citado.

Considerando que o acusado CLAUDEILSON TOMAZ DA SILVA foi 

devidamente citado (fl. 59), declarando não possuir condições de 

constituir advogado e, uma vez que inexiste 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, 29 de junho de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 60417 Nr: 613-44.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 60417

Vistos etc.

Considerando que o acusado Alex Maconhão Ortiz foi devidamente citado 

(fl. 42), declarando não possuir condições de constituir advogado e, uma 

não vez 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. Otavio Simplicio Kuhn – OAB/MT nº 14238, 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.

Outrossim, atente-se a Secretaria do Juízo que as intimações dos 

defensores dativos deverão ser efetivadas pessoalmente, na forma que 

preconiza o §4º, do artigo 980, da CNGC, art. 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/50 e 

art. 370, § 4º, do CPP.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, de junho de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 59440 Nr: 1566-42.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAF, CMdS, AEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 59440

 Vistos etc.

Considerando a certidão de fls. 125, bem como a cota ministerial de fls. 

126, cite-se o acusado Ademilson de Almeida Filho no endereço 

apresentado.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

Porto Esperidião/MT, 23 de novembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 60417 Nr: 613-44.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 60417

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra ALEX 

MACONHÃO ORTIZ por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e por 

existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, das 

condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a 

presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os 

indícios de autoria.

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, informe-o que ocorrerá a nomeação de defensor para 

atuar em benefício do mesmo, razão pela qual deverão declarar na mesma 

oportunidade se possuem ou não, certificando-se a resposta nos autos.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 22 de novembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 27714 Nr: 1248-40.2008.811.0098

 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: L B Duarte & Cia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Bezerra - 

OAB:11714-A/MT

 AUTOS/CÓDIGO 27714

Vistos.

Trata-se de AÇÃO REVISIOAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA 

ANTECIPADA, ajuizada por L. B. DUARTE & CIA LTDA em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A, ambos devidamente qualificados nos autos.

Consta dos autos que o requerente juntou pedido de desistência da ação, 

em razão de mudanças financeiras, impedindo-o de promover o 

andamento do feito (fl. 352).

Ante o petitório, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 
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processuais.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

P. R. I. C.

Porto Esperidião/MT, 28 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 27715 Nr: 1249-25.2008.811.0098

 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: Monte Castelo Transporte LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, Juliana Garcia Rigolin - OAB:18067, Louise 

Rainer Pereira Gionédis - OAB:16691-A/MT

 AUTOS/CÓDIGO 27715

Vistos.

Trata-se de AÇÃO REVISIOAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA 

ANTECIPADA, ajuizada por MONTE CASTELO TRANSPORTE LTDA., em 

desfavor do BANCO DO BRASIL S.A, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Consta dos autos que o requerente juntou pedido de desistência da ação, 

em razão de mudanças financeiras, impedindo-o de promover o 

andamento do feito (fl. 284).

Ante o petitório, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

P. R. I. C.

Porto Esperidião/MT, 28 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 27150 Nr: 529-58.2008.811.0098

 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: ISdQ, ASDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B, 

Mauricio de Carvalho - OAB:MT/10052A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fransérgio de Souza 

Barbeiro - OAB: 10.362-B

 PROCESSO: 529-58.2008.811.0098

CÓDIGO: 27150

Vistos.

Defiro conforme requerido à fl. 84, para tanto, expeça-se o respectivo 

mandado oficiando ao Registro de Imóveis desta Comarca para a devida 

anotação à margem da matrícula de nº 397, dos termos de sentença de 

fls. 54/56.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 20 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-91.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TULIO GADOTTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI 

PROCESSO n. 1000115-91.2018.8.11.0098 Valor da causa: $35,000.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: TULIO GADOTTI Endereço: Felicíssimo P. Miranda, s/n, 

Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Endereço: REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 

184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO 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: PORTO ESPERIDIÃO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 26/11/2018 Hora: 09:15 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 18 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.

Ofício Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000103-77.2018.8.11.0098
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Parte(s) Polo Ativo:

SELCO GOMES (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO PALERMO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DESPACHO Processo: 

1000103-77.2018.8.11.0098. REQUERENTE: SELCO GOMES REQUERIDO: 

SERGIO PALERMO Vistos. 1. Comunique-se ao juízo deprecante acerca da 

distribuição desta, caso já não tenha o feito; 2. Requisite-se o recolhimento 

das custas judiciais e diligências do Oficial de Justiça pela parte 

interessada em 30 (trinta) dias caso não seja beneficiária da assistência 

judiciária gratuita; 3. Decorrido o prazo sem recolhimento, devolva-se a 

presente à Comarca de origem independente de novo despacho; 4. Caso 

recolhido ou sendo a parte isenta, cumpra-se, conforme deprecado, 

servindo a presente de mandado, devendo ser cumprida no prazo 

assinalado e, na sua ausência, em 10 (dez) dias, pelo Oficial de Justiça, 

nos moldes do artigo 372, C.N.G.C./MT; 5. Após, observadas as 

formalidades legais, devolva-se à Comarca de origem com nossas 

homenagens, dando-se baixa na distribuição. Expeça-se o necessário. 

PORTO ESPERIDIÃO, 16 de outubro de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juiza de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59455 Nr: 2451-42.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florencio Moura da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 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 efetuar o 

recolhimento das custas processuais para distribuição da Carta Precatória 

ou que providencie sua distribuição na Comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38679 Nr: 15-81.2016.811.0080

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMGH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HPH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLENDA GONÇALVES DOS 

SANTOS - OAB:13639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimação da parte Autora, via DJE, através de seu patrono, para que a 

genitora compareça nesta secretaria para assinar o termo de guarda 

definitiva.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41326 Nr: 1121-78.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RDSP, ALPNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDJNP, RDJAN, MGSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:, Fabíola 

Collachiti Moreto - OAB:OAB/MT 9986-B, SARA COSTA DE OLIVEIRA 

- OAB:18.587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE-MT - 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 Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44951 Nr: 229-38.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar o Requerido, via DJE, na pessoa de seu advogado, para que 

manifeste se há concordância, no levantamento pelo autor, dos valores 

deposiitados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33364 Nr: 622-65.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloi Brunetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT ( CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Muhl - OAB:15658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.997/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299951

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº.31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 

5(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

4.688,93 (quatro mil seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e três 

centavos), conforme determinado r. Sentença de Ref.82. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 2.170,13 (dois mil cento e 

setenta reais e treze centavos), para recolhimento das custas e R$ 

2.518,80 (dois mil quinhentos e dezoito reais e oitenta 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 
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cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-36.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ROSENILDA MENDES DUTRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia 07 de Dezembro de 2018 às 13h45min (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-56.2013.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELLA DE SOUZA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO KERKHOFF (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que informe se houve o cumprimento do acordo 

informado na petição de ID 14177784.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-14.2013.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ZANCANARO (ADVOGADO(A))

DHIONE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

ANDRE LOPES AUGUSTO (ADVOGADO(A))

BANCO BMG S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Requerida, através de seu 

advogado, via DJE, para que se manifeste nos autos sobre o cálculo de ID 

15700491 e Decisão de ID 8400088.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010255-03.2010.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA (ADVOGADO(A))

FLAVIA RUWER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

BRASIL TELECOM S/A OI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

este feito para intimar a parte Requerida, via DJE, para que se manifeste 

nos autos se decorreu o prazo da suspensão nos Autos de Recuperação 

Judicial nº 0203711-65.2016.819.0001, uma vez que para consultar os 

documentos deste processo é necessário chave de acesso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-97.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI JACOB (ADVOGADO(A))

ANILO JOAO LAMB (REQUERENTE)

ALEXANDRE PRESTES JASPER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para requerer o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-27.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA NASCIMENTO SANTANA (REQUERENTE)

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, ex vi art. 54, da Lei nº 9.099/95. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60061 Nr: 3186-78.2018.811.0079

 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: Amélia Fernandes Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio de Oliveira - 

OAB:OAB-GO/43784, POLLYANA SOARES MATOS - OAB:18383/O, 

Thiago Borges Andrade - OAB:OAB/MT 18994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Considerando-se o cumprimento dos requisitos previstos no art. 98 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. 

Anote-se.

Postergo a apreciação do pedido liminar porque é medida excepcional e 

demanda a oitiva da parte contrária, eis que não se afigura prudente o 

deferimento de tal medida inaudita altera pars.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e 

Enunciado n.35 da ENFAM).

Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial, eventualmente.

SECRETARIA: Decorrido o prazo para contestação, independentemente de 

nova conclusão, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze 

dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção).

 Serve como mandado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60062 Nr: 3187-63.2018.811.0079

 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: Karla Regina Prolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio de Oliveira - 

OAB:OAB-GO/43784, POLLYANA SOARES MATOS - OAB:18383/O, 

Thiago Borges Andrade - OAB:OAB/MT 18994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Considerando-se o cumprimento dos requisitos previstos no art. 98 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. 

Anote-se.

Postergo a apreciação do pedido liminar porque é medida excepcional e 

demanda a oitiva da parte contrária, eis que não se afigura prudente o 

deferimento de tal medida inaudita altera pars.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e 

Enunciado n.35 da ENFAM).

Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial, eventualmente.

SECRETARIA: Decorrido o prazo para contestação, independentemente de 

nova conclusão, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze 

dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção).

 Serve como mandado.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53884 Nr: 665-63.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nestivaldo Araújo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 MT

 ANTE O EXPOSTO e considerando que não há causa que exclua a 

culpabilidade ou isente o réu de pena, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

punitiva contida na denúncia para o fim de CONDENAR NESTIVALDO 

ARAÚJO SILVA, já qualificado nos autos, dando-o como incurso no art. 

33, caput, da Lei 11.343/06.PASSO A DOSAR A PENA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42878 Nr: 1290-68.2016.811.0079

 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: Idalina Maria de Jesus Ribeiro

 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.

 Remetam-se os autos ao INSS para apresentação de alegações finais no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e tornem conclusos para sentença.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60038 Nr: 3165-05.2018.811.0079

 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: Cicero Alves de Lira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISIS DANIELLE MAGALHAES 

VILELA - OAB:19108/O, Laís Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 

15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA.Em face 

do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e 

a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se a 

autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.Em atenção ao Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de designar audiência de 

conciliação.Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação, independentemente de nova conclusão.Após, 

tornem conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41489 Nr: 691-32.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SdSLC, DGdSLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HGdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCRÉCIA DA SILVA MARQUES 

FRANCISQUETI - OAB:17247, Alcrécia da Silva Marques Francisqueti 

- OAB:MT0017247B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, 

eventualmente indicando endereço atualizado do executado.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45574 Nr: 339-40.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMG, DCAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 MT, RUGUINEY BATISTA CUNHA - OAB:15890 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCRÉCIA DA SILVA 

MARQUES FRANCISQUETI - OAB:17247, PAULO CÉSAR DA SILVA 

AVELAR - OAB:21334/O

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50288 Nr: 2720-21.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSM, RTSM, CMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCRÉCIA DA SILVA MARQUES 

FRANCISQUETI - OAB:17247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF 33: Intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, ao MP.

Por fim, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40728 Nr: 4101-15.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMAR, PRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Almeida Leão - 

OAB:17068/O, Jocicler Oliveira Nascimento - OAB:OAB/MT 19.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2017, remeto os 

autos ao Ministério Público para que se manifeste sobre o pedido feito pelo 

Exequente Ref: 48
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52758 Nr: 12-61.2018.811.0079

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA 

- OAB:OAB/ 16.921/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente a 

se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, Ref: 53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37346 Nr: 580-82.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMM, EPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O, Laís Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 

15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, 

eventualmente indicando endereço atualizado do executado.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39429 Nr: 1536-98.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARMJ, AAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B, Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF 43: Intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 10 

(dez) dias, eventualmente indicando endereço atualizado do local de 

trabalho da parte executada.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56468 Nr: 1679-82.2018.811.0079

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PCGdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE CAVALCANTE 

MARQUES - OAB:11784, JACQUELINE CAVALCANTE MARQUES - 

OAB:MT/11.784

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito para intimar o patrono da parte autora da 

designação de audiência de conciliação designada para o dia 21/11/2018, 

às 13h20min (MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59661 Nr: 3008-32.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SKAF TRADE COMERCIO, EXPORTAÇÃO E 

IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Total Administrações e Participações S/A, 

MAURO SUAIDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hernani Zanin Junior - 

OAB:OAB/SP 305.323, Luiz Carlos Malheiro França - OAB:OAB/SP 

376.424A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte exequente 

para que, providencie a juntada da Decisão do Juízo Deprecante, a qual 

nomeou os peritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55111 Nr: 1136-79.2018.811.0079

 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): Reynaldo Fonseca Diniz, MT LOCADORA DE 

MAQUIN E VEICULOS LTDA, Michel Henriques Thó

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DA MOTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:34082, LENINE PÓVOAS DE ABREU - OAB:OAB/MT 

17.120

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para remeter os autos ao Ministério Público 

para que se manifeste sobre as contestações e documentos 

apresentados (Ref: 41 e 44).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48658 Nr: 1928-67.2017.811.0079

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHS Agronegócio - Indústria e Comércio Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito, Poupança e 

Investimento do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9172/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA ALEXANDRE UBIALLI 

STANISZEWSKI - OAB:OAB/MT 13.401, SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requente para 

Impugnar a Contestação e Documentos juntados em 19/12/2017 ref. 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56229 Nr: 1575-90.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdSSB, BdSB, RGdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LYGIA MARIA CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:368260, Rafaela dos Santos - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para se manifestar com relação à proposta de 

acordo e à alegação de alienação parental, no prazo de 10 (dez) dias.

Com a vinda, abra-se vista ao Ministério Público.

Por fim, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49954 Nr: 2574-77.2017.811.0079

 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: ACdSC, ACdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos.
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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.: 45500 Nr: 280-52.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NSC, ANA CLEIDE DE SOUZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilo Macedo Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a genitora do infante para informar se ainda 

possui interesse no feito, bem como para apresentar endereço atualizado 

do requerido a fim de possibilitar sua citação pessoal, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção do feito.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60064 Nr: 3189-33.2018.811.0079

 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: Vanda Marsango

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio de Oliveira - 

OAB:OAB-GO/43784, POLLYANA SOARES MATOS - OAB:18383/O, 

Thiago Borges Andrade - OAB:OAB/MT 18994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Considerando-se o cumprimento dos requisitos previstos no art. 98 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. 

Anote-se.

Postergo a apreciação do pedido liminar porque é medida excepcional e 

demanda a oitiva da parte contrária, eis que não se afigura prudente o 

deferimento de tal medida inaudita altera pars.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e 

Enunciado n.35 da ENFAM).

Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial, eventualmente.

SECRETARIA: Decorrido o prazo para contestação, independentemente de 

nova conclusão, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze 

dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção).

 Serve como mandado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60063 Nr: 3188-48.2018.811.0079

 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: MARIA ROSA DE PAULA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio de Oliveira - 

OAB:OAB-GO/43784, POLLYANA SOARES MATOS - OAB:18383/O, 

Thiago Borges Andrade - OAB:OAB/MT 18994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Considerando-se o cumprimento dos requisitos previstos no art. 98 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. 

Anote-se.

Postergo a apreciação do pedido liminar porque é medida excepcional e 

demanda a oitiva da parte contrária, eis que não se afigura prudente o 

deferimento de tal medida inaudita altera pars.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e 

Enunciado n.35 da ENFAM).

Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial, eventualmente.

SECRETARIA: Decorrido o prazo para contestação, independentemente de 

nova conclusão, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze 

dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção).

 Serve como mandado.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37173 Nr: 520-12.2015.811.0079

 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: LUCIRIA FERNANDES DE REZENDE MARTINS, Vagna 

Araújo Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Hercolis Martins, Alexandry 

Chekerdemian Sanchik Tulio, Thiago Sanches Martins, Patrícia Sanches 

Martins, Lucas Rezende Martins, Lara Rezende Martins, JOAQUIM NETO 

ARAUJO MARTINS, Camila Rezende Martins, Hercules Martins Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GONÇALVES DOS REIS 

- OAB:20062/O, LAIS BENTO DE RESENDE - OAB:11828/O, MARCOS 

ANTONIO QUEIROZ FULLIN - OAB:11116/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:OAB/MT 11.876-A, MARCOS ANTONIO 

QUEIROZ FULLIN - OAB:11116/MT

 Vistos.

Considerando-se a requisição extraída dos autos de n.º 

279-39.2017.523.0126 da Vara do Trabalho de Confresa/MT, DETERMINO 

a habilitação e reserva de crédito oriundo de relação de trabalho, no valor 

de R$171.241,15 (cento e setenta e um mil duzentos e quarenta e um reais 
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e quinze centavos).

A referida reserva é oportuna tendo em vista a garantia de quitação dos 

direitos trabalhistas do habilitante PEDRO VIEIRA DA SILVA antes da 

partilha dos bens entre os herdeiros do “de cujus”.

Deste modo, providencie a Secretaria o necessário, inclusive oficiando ao 

Juízo trabalhista requisitante da presente determinação.

Cumpra-se, com urgência. Oportunamente, conclusos para deliberação. 

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19136 Nr: 459-30.2010.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR SANTOS DE FREITAS -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Pública Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JACQUELINE 

CAVALCANTE MARQUES, para devolução dos autos nº 

459-30.2010.811.0079, Protocolo 19136, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16528 Nr: 1226-39.2008.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA AMARA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Gonçalves da Silveira - 

OAB:MT 8.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABRÍCIO 

GONÇALVES DA SILVEIRA, para devolução dos autos nº 

1226-39.2008.811.0079, Protocolo 16528, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16524 Nr: 1222-02.2008.811.0079

 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 MIGUEL DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Gonçalves da Silveira - 

OAB:MT 8.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABRÍCIO 

GONÇALVES DA SILVEIRA, para devolução dos autos nº 

1222-02.2008.811.0079, Protocolo 16524, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16519 Nr: 1217-77.2008.811.0079

 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: JOSE BISPO DAMACENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Gonçalves da Silveira - 

OAB:MT 8.625-O, Jader Francisco dei Ricardi - OAB:MT/12.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABRÍCIO 

GONÇALVES DA SILVEIRA, para devolução dos autos nº 

1217-77.2008.811.0079, Protocolo 16519, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34331 Nr: 1104-16.2014.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDA MIGUEL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do INSS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Gonçalves da 

Silveira - OAB:MT 8.625-O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABRÍCIO 

GONÇALVES DA SILVEIRA, para devolução dos autos nº 

1104-16.2014.811.0079, Protocolo 34331, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46222 Nr: 667-67.2017.811.0079

 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: BV Financeira s/a Credito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DA SILVA PEREIRA MASCARENHAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça (Ref: 42), 

referente a citação do requerido e a impossibilidade de apreender o bem 

móvel.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40491 Nr: 321-53.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDN, MLNB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - Defensora 

Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano de Almeida Costa - 

OAB:OAB/MT 16.921/O

 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.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Com as devidas providências de praxe, ao arquivo.

P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39427 Nr: 1535-16.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARMJ, AAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B, Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 OAB/MT

 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.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Com as devidas providências de praxe, ao arquivo.

P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito
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 Cod. Proc.: 38935 Nr: 1318-70.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, JSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Coelho Brito - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIMITRI MELLO MINUCCI - 

OAB:13215

 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.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

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.: 58697 Nr: 2568-36.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953/MT

 Vistos.

 Considerando-se a colisão das pautas de audiências das Comarcas de 

Querência/MT e Ribeirão Cascalheira/MT, DESIGNO audiência de instrução 

para o dia 08 de novembro de 2018, às 15h15 (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso).

 Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39339 Nr: 512-82.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A, Isis Alves Pacheco - OAB:MT - 24821-O

 Processo nº. 512-82.2016.811.0052 – Código: 39339

Vistos etc.,

Considerando o certificado à ref. 233, REVOGO a nomeação do Dr. Carlos 

Roberto dos Santos e NOMEIO como defensora dativa nestes autos a 

DRA. ISIS ALVES PACHECO, OAB/MT 24821, para apresentar os recursos 

de contrarrazões de apelação e apelação, no prazo de 08 (oito) dias, 

conforme preceitua o art. 600 do CPP.

 ARBITRO a título de honorários advocatícios o importe de 10 URH – R$ 

8.965,10 com expedição imediata de certidão.

Após, dê-se VISTA ao Ministério Público para, no mesmo prazo, oferecer 

contrarrazões do recurso interposto.

 Ademais, conforme solicitado, REMETA-SE a mídia audiovisual (CD-ROM) 

referente à gravação da audiência instrutória destes autos ao E. Tribunal 

de Justiça deste Estado.

Por fim, de tudo cumprido, providencie a REMESSA dos autos ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, para o devido processamento/julgamento 

dos recursos interpostos – art. 601 do CPP, com as nossas homenagens.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49886 Nr: 197-83.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nevanil Santana Cebalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº. 197-83.2018.811.0052 – Código nº 49886

Vistos etc.,

Apresentada a respostas à acusação (ref. 12), na forma do artigo 396-A, 

do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397 do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 26 

DE MARÇO DE 2019, ÀS 16H30MIN, ocasião que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de carta 

precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41180 Nr: 1479-30.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimar Ferreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº. 1479-30.2016.811.0052 – Código nº 41180

Vistos etc.,

Apresentada a respostas à acusação (ref. 20), na forma do artigo 396-A, 

do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397 do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 26 

DE MARÇO DE 2019, ÀS 15H50MIN, ocasião que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de carta 

precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41176 Nr: 1475-90.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erci Ventura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 Processo nº. 1475-90.2016.811.0052 – Código nº 41176

Vistos etc.,

DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o DIA 21 DE MARÇO 

DE 2019, ÀS 15H00MIN, ocasião que serão ouvidas a vítima, as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do(a) 

acusado(a).

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de Carta 

Precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39801 Nr: 732-80.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Teodoro de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº. 732-80.2016.811.0052 – Código nº 39801

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 02 

DE ABRIL DE 2019, ÀS 16H40MIN, ocasião que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de carta 

precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48172 Nr: 3012-87.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanuza Aparecida Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Processo nº. 3012-87.2017.811.0052 – Código nº 48172

Vistos etc.,

Apresentada a resposta à acusação (Ref. 14), 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 21 

DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 15H50MIN, ocasião que serão ouvidas a 

vítima, as testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório 

do(a) acusado(a).

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de Carta 

Precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39790 Nr: 722-36.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo de Souza Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Processo nº. 722-36.2016.811.0052 – Código nº 39790

Vistos etc.,

Apresentada a respostas à acusação (ref. 22), 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 02 

DE ABRIL DE 2019, ÀS 17H30MIN, ocasião que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de carta 

precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39783 Nr: 715-44.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 Processo nº. 715-44.2016.811.0052 – Código nº 39783

Vistos etc.,

Apresentada a respostas à acusação (ref. 23), 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 02 

DE ABRIL DE 2019, ÀS 15H30MIN, ocasião que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de carta 

precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39789 Nr: 721-51.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo de Souza Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 Processo nº. 721-51.2016.811.0052 – Código nº 39789

Vistos etc.,

Apresentada a respostas à acusação (ref. 22), 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 02 

DE ABRIL DE 2019, ÀS 15H00MIN, ocasião que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de carta 

precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34601 Nr: 1202-82.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelson Rodrigo dos Santos Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Processo nº. 1202-82.2014.811.0052 – Código nº 34601

Vistos etc.,
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Apresentada a resposta à acusação (Ref. 19), 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 21 

DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 16H30MIN, ocasião que serão ouvidas a 

vítima, as testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório 

do(a) acusado(a).

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de Carta 

Precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37377 Nr: 851-75.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dialencar Monteiro Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº. 851-75.2015.811.0052 – Código nº 37377

Vistos etc.,

DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o DIA 21 DE 

FEVEREIRO DE 2019, ÀS 17H40MIN, ocasião que serão ouvidas a vítima, 

as testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do(a) 

acusado(a).

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de Carta 

Precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31439 Nr: 1302-08.2012.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Processo nº. 1302-08.2012.811.0052 – Código nº 31439

Vistos etc.,

Apresentada a resposta à acusação (Ref. 67), 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 21 

DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 17H20MIN, ocasião que serão ouvidas a 

vítima, as testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório 

do(a) acusado(a).

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de Carta 

Precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37991 Nr: 1133-16.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erisvaldo Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 1133-16.2015.0052 – Código 37991

Vistos etc.,

Pelo que se depreende dos autos, a denúncia preenche os requisitos 

estampados no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois dela consta a 

exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, bem 

assim a qualificação do acusado e a classificação do crime, estando 

ausentes as hipóteses de rejeição previstas no art. 395 do mesmo Código.

 Doravante, cumpre observar que há justa causa para a ação penal, posto 

que a denúncia vem embasada em inquérito policial, onde foram colhidas 

provas da existência de fatos que constituem crimes em tese e indícios de 

autoria (fumus boni juris), a justificar o oferecimento da denúncia.

 Diante do exposto, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Ministério 

Público, formulada contra ERISVALDO CARLOS DOS SANTOS, como 

incurso nas penas previstas nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006.

CITE-SE pessoalmente o acusado, nos termos do art. 56 da Lei 

11.343/2006.

Comunique-se ao Instituto de Identificação e à Delegacia de Polícia de 

origem o recebimento da denúncia, bem como a alimentação do banco de 

dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).

Ademais, apresentada a Defesa Prévia (ref. 17), na forma do 55 da Lei 

11343/06, verifico que estão ausentes as causas de absolvição sumária 

previstas no art. 397, do Código de Processo Penal.

DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o DIA 21 DE 

FEVEREIRO DE 2019, ÀS 15H00MIN, ocasião que serão ouvidas as 

testemunhas de Acusação/Defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

EXPEÇA-SE oficio ao diretor da Cadeia Pública Local, dando ciência da 

audiência designada para que conduza o recuperando à aludida 

solenidade, caso ainda estiver recluso até a data da audiência.

Atente-se o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de Carta 

Precatória.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Cumpra, expedindo-se o necessário COM URGÊNCIA.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41125 Nr: 1442-03.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darian Aparecido Bezerra Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emilio Tolon - 

OAB:OAB/MT 20.011/E, MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - 

OAB:21059/O

 Processo nº. 1442-03.2016.811.0052 – Código nº 41125

Vistos etc.,

Apresentada a respostas à acusação (ref. 20), na forma do artigo 396-A, 

do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397 do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 02 

DE ABRIL DE 2019, ÀS 16H10MIN, ocasião que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de carta 

precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43371 Nr: 509-93.2017.811.0052

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mercia Vilma do Carmo - 

OAB:MT - 8.873

 Homologo a desistência da testemunha José Donizete Monteiro e da oitiva 

do requerido.

Em face do acordo realizado em audiência em relação à ALIMENTOS, 

GUARDA e VISITA, JULGO PARCIALMENTE O MÉRITO e JULGO 

PARCIALMENTE EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 356, II, c/c artigo 487, inciso III, do Código de 

Processo Civil, para HOMOLOGAR a autocomposição nos seguintes 

termos: em relação à guarda e aos alimentos do filho das partes, DANILO 

DE OLIVEIRA RAMOS. Em relação aos ALIMENTOS ficou acordado que o 

requerido pagará 26,3% (vinte e seis virgula três por centos) do salário 

mínimo ao filho, o que atualmente totaliza o valor de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais), que deverá ser pago até o dia 15 de cada mês. O valor 

dos alimentos deverá ser alterado automaticamente caso o requerido 

melhore as condições financeiras (aumente as suas possibilidades de 

pagamento de valor maior ao que foi fixado no presente acordo). Em 

relação à GUARDA ficou estabelecido que será unilateral exercida pela 

mãe. Em relação às VISITAS, o requerido terá direito a livre visitas ao filho, 

devendo, entretanto, avisar previamente à requerente (mãe) a data e 

horário de comparecimento.

No mais, saem as partes intimadas para apresentação das alegações 

finais por memoriais, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Após, voltem-me conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32941 Nr: 1387-57.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Amaro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo n.º 1387-57.2013.811.0052 – Código: 32941

Vistos etc.,

 Em detida análise, DEFIRO “in totum” a cota Ministerial de fls. 134, pelo que 

DETERMINO a expedição de carta precatória à Comarca de Mirassol 

D’Oeste/MT, visando a inquirição da testemunha Lucinaldo Inácio de 

Oliveira, que poderá ser encontrada no endereço declinado às fls. 132/v.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36482 Nr: 572-89.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 572-89.2015.811.0052 – Código 36482

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência de justificação outrora aprazada para o dia 18 DE 

OUTUBRO DE 2018, ÀS 13H30MIN, 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: 1000176-90.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

WALLISON PAULO AMORIM MOURA (REQUERENTE)

MARCOS LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FOX CAPOTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000176-90.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: $22,858.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: WALLISON PAULO AMORIM MOURA, 

Endereço: Avenida dos Imigrantes, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 POLO PASSIVO: FOX CAPOTAS INDUSTRIA E COMERCIO 

EIRELI - ME, Endereço: AVENIDA ITABERAÍ, VILA JARDIM SÃO JUDAS 

TADEU, GOIÂNIA - GO - CEP: 74685-350 Senhor(a): WALLISON PAULO 

AMORIM MOURA 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: 23/01/2019 Hora: 08:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. 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, 18 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.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Edital

EDITAL DE INTIMAAÇÃO - LISTA PROVISÓRIA DOS JURADOS QUE 

SERVIRÃO AOS JULGAMENTOS PELO TRIBUNAL DO JÚRI DO ANO DE 

2019.

 * O Edital completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui
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Caderno de Anexos

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27141 Nr: 235-05.2011.811.0032

 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: Norte Brasil Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Santos Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Vinicius Silva Goraib - 

OAB:158.029, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Cláudio Nascimento - 

OAB:OAB/MT 5.475, Maristela F.Morizzo Nascimento - 

OAB:OAB/MT5408, Melissa F. Praeiro - OAB:13582, Tamiris Cruz 

Poit - OAB:14659

 SENTENÇA

Vistos.

À vista de tudo que dos autos consta, HOMOLOGO por sentença o acordo 

celebrado entre as partes, NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA 

S/A, JOSÉ MARIA SANTOS QUEIROZ e JAMIR FERNANDO JARDIM 

PRATES, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, e, por consectário, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Com efeito, promova o Sr. Gestor as seguintes diligências:

1. Expeça-se o respectivo alvará judicial para levantamento de valor, 

consoante se extrai da fls. 959/960;

 2. Expeça-se mandado de averbação ao competente Cartório de Registro 

de Imóveis para fins de registro de servidão administrativa, conforme 

pactuado;

3. Certifique se a perícia nos autos apensados - Código n° 27141 foi 

realizada, em caso negativo, promovam-se os meios necessários para 

levantamento do valor devido pela parte autora;

4. Certifique se o valor depositado a título de diligência nos autos 

apensados – Código n°26116 foi realizada, em caso negativo, 

promovam-se os meios necessários para levantamento do valor pela parte 

autora.

Advirto que caso o acordo entabulado entre as partes seja descumprido, 

poderão qualquer delas valer-se de execução de título judicial.

Custas e honorários advocatícios conforme pactuado.

Transitada em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

Em ato contínuo, desde já, determino o arquivamento dos autos em 

apenso.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82450 Nr: 2056-97.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Túlio José de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensora Pública - OAB:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, e por não 

vislumbrar qualquer ilegalidade no encarceramento, notadamente a 

inexistência de excesso de prazo, INDEFIRO o pedido de relaxamento da 

prisão, devendo o réu permanecer encarcerado até a realização da 

solenidade aprazada.Por fim, consigno que, como bem pontou o Parquet, 

não se justifica que a i. Defensora Pública atuante nesta Comarca 

permaneça atuando no feito mesmo após se declarar impedida, não sendo 

razoável que se revele impedida apenas para atos processuais 

específicos. Portanto, oficie-se com urgência ao Exmo. Sr. Defensor 

Público Geral deste Estado para providências, especialmente no que tange 

a designação de outro(a) Defensor(a) Público(a) para atuar neste 

processo e na sessão do júri já designada para o dia 06/12/2018. 

Intime-se.Cumpra-se.Às providências.Ciência ao Ministério Público.Às 

providências.Rosário Oeste/MT, 16 de outubro de 2018.Ricardo Nicolino de 

CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80373 Nr: 714-51.2018.811.0032

 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: ANTONIO PEREIRA BRAGA

 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 03 de abril de 

2019, às 15h40min.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 Providências.Rosário Oeste/MT, 17 de outubro de 2018. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83479 Nr: 2653-66.2018.811.0032

 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: TADEU ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 7973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Ação para Concessão de Auxílio-Doença e/ou Aposentaria 

por Invalidez ajuizada por TADEU ANTONIO DA SILVA, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – INSS, alegando, para 

tanto, ter preenchidos os requisitos para a concessão do referido 

benefício previdenciário.

Inicialmente, nos termos do art. 357 do Novo Código de passo a sanear o 

feito.

Recebida a inicial em decisão de Ref. 5, ocasião em que fora deferido o 

benefício da Gratuidade de Justiça à parte autora e indeferida a 

antecipação de tutela.

Devidamente citada, inclusive com carga/remessa dos autos, a autarquia 

previdenciária apresentou contestação (Ref.12).

Impugnação à contestação (Ref.16).

Na peça de defesa, a requerida alegou preliminar de prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede ao 

ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei 

Federal n. 8.213/91.

Com efeito, insta salientar que a prescrição aqui arguida é aquela que não 

atinge o fundo de direito, ou seja, o direito ao recebimento do benefício 

previdenciário em tela, mas sim as prestações não reclamadas dentro de 

certo lapso de tempo, que vão prescrevendo em face da demora do 

beneficiário em requerê-las, especialmente porque atinente à relação de 

trato sucessivo.

Nesse passo, considerando que a prescrição tem seu início a partir do 

vencimento de cada parcela, antes de tudo, faz-se necessário fixar a data 

do início do benefício, para só então, verificar a ocorrência ou não da 

prescrição. Sendo assim, tenho por mim que a preliminar alegada deverá 

ser apreciada com maior segurança no momento da prolação da sentença.

Assim, não há preliminar a ser apreciada.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.

 Com efeito, visando dar regular processamento ao feito, imperiosa a 

observância do que vaticina a Recomendação n.º 1/2015 do Conselho 

Nacional de Justiça, vejamos:
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 Art. 1º Recomendar aos Juízes Federais e aos Juízes de Direito com 

competência previdenciária ou acidentária, nas ações judiciais que visem 

à concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença 

e auxílio-acidente e dependam de prova pericial médica, que:

I - ao despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, desde logo, 

determinarem a realização de prova pericial médica, com nomeação de 

perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, 

facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de 

assistentes técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para 

o ato;

II - a citação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja realizada 

acompanhada de laudo da perícia judicial, possibilitando a apresentação 

de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal;

III - priorizem a concentração das perícias, viabilizando a participação da 

assistência técnica das partes;

IV - também ao despachar a inicial, intimem o INSS para, sempre que 

possível, fazer juntar aos autos cópia do processo administrativo 

(incluindo eventuais perícias administrativas) e/ou informes dos sistemas 

informatizados relacionados às perícias médicas realizadas.

 Ademais, infere-se dos presentes autos que o direito discutido 

reveste-se de natureza indisponível, cujo efeito processual mais evidente 

é a impossibilidade de autocomposição entre as partes litigantes, de molde 

a ser inaplicável o art. 334, do Código de Processo Civil.

Assim, desde já, pelos fundamentos alhures, NOMEIO como perito judicial, 

independentemente de compromisso, o Dr. WINSTON CARLOS DA SILVA, 

CRM/MT 9.555, com endereço profissional na AV. SENADOR METELLO, N° 

1683 – BAIRRO PORTO, CUIABÁ/MT, CEP: 78032-175 (e-mail: 

winston.carlos@outlook.com), devendo o mesmo ser intimado desta 

nomeação para conhecimento, devendo informar data para realização da 

respectiva perícia médica, e, em seguida apresentar laudo médico no 

prazo máximo de 30(trinta) dias, respondendo impreterivelmente a todos 

os quesitos apresentados nos autos.

Com a chegada do laudo, INTIMEM-SE as partes para, querendo, 

manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo, no prazo comum de 15 

(quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

ANEXO - QUESITOS UNIFICADOS

 RECOMENDAÇÃO CONJUNTA 1, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015

 FORMULÁRIO DE PERÍCIA

 HIPÓTESES DE PEDIDO DE AUXILIO-DOENÇA OU DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ

 I - DADOS GERAIS DO PROCESSO

a) Número do processo

b) Juizado/Vara

II - DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A)

a) Nome do(a) autor(a)

b) Estado civil

c) Sexo

d) CPF

e) Data de nascimento

f) Escolaridade

g) Formação técnico-profissional

 III - DADOS GERAIS DA PERÍCIA

 a) Data do Exame

b) Perito Médico Judicial/Nome e CRM

c) Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula e CRM (caso tenha 

acompanhado o exame)

d) Assistente Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o 

exame)

IV - HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A)

a) Profissão declarada

b) Tempo de profissão

c) Atividade declarada como exercida

d) Tempo de atividade

e) Descrição da atividade

f) Experiência laboral anterior

g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido

 V- EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A 

PATOLOGIA

 a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 

periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

 VI - QUESITOS ESPECÍFICOS: AUXÍLIO-ACIDENTE

 Quesitos específicos para as hipóteses de pedido de auxílio-acidente ou 

nos casos em que o autor já recebe auxílio-acidente e pretende o 

recebimento de auxílio-doença:

 a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que 

implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de 

trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique o agente 

causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se 

o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer 

natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da 

atividade habitual?

d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades 

encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas 

funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não 

passíveis de cura?

e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

f) A mobilidade das articulações está preservada?

g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das 

situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?

h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua 

capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma 

atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; 

c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85019 Nr: 3420-07.2018.811.0032

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Cezar Lemes de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito e Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA JOAQUIM MORAIS 

COSTA - OAB:18792/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora postula em 

juízo por meio de advogado particular, o que denota possuir condições 

financeiras para arcar com as custas processuais. No ponto, impende 

destacar que, muito embora o Colendo STJ entenda que a contratação de 

patrono particular, por si só, não impõe o indeferimento da gratuidade de 

justiça, registra que tal hipótese cinge-se aos casos em que o contrato 

entabulado entre cliente e advogado posuem cláusula "ad exitum".

Assim, intime-se parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, trazendo aos autos o comprovante de recolhimento das 

custas, sob pena de indeferimento da inicial.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82733 Nr: 2209-33.2018.811.0032

 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: LENIR DE FUGUEIREDO

 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 pontos controvertidos o 

preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, 

bem como a qualidade de segurado do falecido. Considerando a 

necessidade de oitiva de testemunhas, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 20 de março de 2019, às 15hr50min.Cumpre 

salientar o comparecimento das testemunhas à audiência ora designada, 

deverá ocorrer por intermédio do causídico da ação, conforme preceitua o 

art. 455 do CPC.INTIMEM-SE a parte autora, bem como a requerida, esta 

por meio de remessa postal (convênio INSS e TJ/MT), para comparecerem 

à audiência ora designada.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73445 Nr: 1643-21.2017.811.0032

 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: Eurica Bertina de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN CALDAS RODRIGUES - 

OAB:18838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como pontos 

controvertidos o preenchimento dos requisitos para a concessão do 

benefício pleiteado, bem como a qualidade de segurado do falecido. 

Considerando a necessidade de oitiva de testemunhas, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de abril de 2019, às 

14hr30min.Cumpre salientar o comparecimento das testemunhas à 

audiência ora designada, deverá ocorrer por intermédio do causídico da 

ação, conforme preceitua o art. 455 do CPC.INTIMEM-SE a parte autora, 

bem como a requerida, esta por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para comparecerem à audiência ora designada.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82734 Nr: 2210-18.2018.811.0032

 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: Alberto Souto e Silva

 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:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito,com fundamento no artigo 

485, I, do Código de Processo Civil e, ainda, determino o arquivamento do 

presente feito, com as devidas anotações, comunicações e baixas 

necessárias no cartório distribuidor.Publique-se.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Rosário Oeste/MT, 17 

de outubro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 79689 Nr: 341-20.2018.811.0032

 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: MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Ação para Concessão Aposentadoria por Idade Rural com 

Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por MARIA APARECIDA MARQUES 

DA SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS, alegando, para tanto, ter preenchidos os requisitos para a 

concessão do referido benefício previdenciário.

Inicialmente, nos termos do art. 357 do Novo Código de passo a sanear o 

feito.

Recebida a inicial, ocasião em que foi indeferida a antecipação de tutela à 

parte autora, lhe sendo concedido o benefício da Gratuidade de Justiça 

(Ref.4).

Citada, a parte requerida apresentou contestação, em Ref.09.

 Intimada, a parte autora apresentou impugnação à contestação, de ref.16.

Na peça de defesa, a requerida alegou preliminar de prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede ao 

ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei 

Federal n. 8.213/91.

Com efeito, insta salientar que a prescrição aqui arguida é aquela que não 

atinge o fundo de direito, ou seja, o direito ao recebimento do benefício 

previdenciário em tela, mas sim as prestações não reclamadas dentro de 

certo lapso de tempo, que vão prescrevendo em face da demora do 

beneficiário em requerê-las, especialmente porque atinente à relação de 

trato sucessivo.

Nesse passo, considerando que a prescrição tem seu início a partir do 

vencimento de cada parcela, antes de tudo, faz-se necessário fixar a data 

do início do benefício, para só então, verificar a ocorrência ou não da 

prescrição. Sendo assim, tenho por mim que a preliminar alegada deverá 

ser apreciada com maior segurança no momento da prolação da sentença.

Assim, não há preliminar a ser apreciada.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, 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 16h50min.

Ressalto que as testemunhas que deporão em juízo deverão comparecer 

independentemente de intimação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85173 Nr: 3497-16.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmir Miguel Santana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO OTONIEL DE MATOS - 

OAB:2825/O

 DECISÃO

Vistos.

Certifique-se se existe outro executivo de pena em face do reeducando e, 

em caso positivo, proceda-se a unificação das penas, transladando-se as 

cópias necessárias, salvo se tratar de executivo provisório, 

observando-se integralmente as disposições contidas na Resolução n.º 

113/2010, do Conselho Nacional de Justiça.

Desde já, DESIGNO audiência admonitória para o início do cumprimento da 

pena para o dia 04 de abril de 2019, às 15h45min.

Na oportunidade de intimação do reeducando para comparecimento à 

audiência admonitória, deverá o Oficial de Justiça indaga-lo acerca da sua 

possibilidade financeira para constituir advogado, advertindo que, no caso 

de impossibilidade, ser-lhe-á nomeada a Defensoria Pública.

Realizada a audiência admonitória, deverá a Secretaria da Vara, 

imediatamente, providenciar a elaboração do cálculo de pena, 

oportunizando-se, em seguida, a manifestação do Ministério Público e da 

defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68076 Nr: 1817-64.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano da Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7888

 Vistos.

Trata-se de executivo de pena do reeducando Fabiano da Silva Campos, 

condenado a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão.

À vista da cota ministerial de ref.33, designo audiência de justificação para 

o dia 07 de dezembro de 2018, às 17h10min, a fim de que seja promovida 

a oitiva do reeducando acerca da notícia de cometimento de novos crimes.

Promovo vista do cálculo de pena acostado em ref.30 à acusação e, em 

seguida, à defesa, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66044 Nr: 889-16.2016.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNO ANGELO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4.651

 Vistos.

Analisando detidamente os autos verifico que o requerido opôs exceção 

de pré-executividade, a fim de requerer a reforma integral da decisão de 

mérito outrora proferida.

Pois bem. Inicialmente, convém ressaltar que a sentença de mérito 

transitou em julgado, conforme se extrai da certidão de ref. 32, sendo, 

portanto, acobertada pelo manto da coisa julgada material, de modo que 

não há mais que se falar em reforma, senão por meio de ação rescisória, 

desde que preenchidos os pressupostos legais (art. 966 e ss. so CPC).

Ademais, há de se registrar que a exceção de pré-executividade tem lugar 

apenas na fase executiva do processo. Contudo, a ação de busca e 

apreensão em alienação fiduciária tem caráter satisfativo, de modo que 

ordinariamente não depende de uma fase executiva para que tenha por 

encerrada a tutela jurisdicional. De todo modo, ainda que assim não fosse, 

o cumprimento de sentença inicia-se com o requerimento formulado pela 

parte vencedora, de modo que, antes disso, o manejo de exceção de 

pré-executividade é inóquo, já que não há interesse jurídico em buscar ver 

reconhecido algum vício na fase de execução que sequer iniciou-se.

Forte nestes fundamentos, deixo de conhecer a pretensão formualda pelo 

requerido, determinando, por consectário, seja o proceso imeditamante 

arquivado, sem prejuízo de ulterior requerimento de execução formulado 

pela parte autora.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68477 Nr: 2030-70.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: João de Deus Nunes, Odenete Maria Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucilene Joaquim Cosme Nunes, JUCIANE 

COSME NUNES , Juliana Cosme Nunes Domingos, JUSSARA COSME 

NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Paula Faustino da Silva - 

OAB:OAB/MT 15829-A, Nilton Marcos Nunes Pereira - OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 Por oportuno, JULGO PROCEDENTE o pedido de habilitação dos 

sucessores (fl. 172), devendo o processo retomar a sua marcha 

processual regular, citando-se as partes requeridas para comparecerem à 

audiência de conciliação a ser designada conforme pauta do Conciliador 

do Juízo.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78144 Nr: 4120-17.2017.811.0032

 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: RAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Paula Faustino da Silva - 

OAB:OAB/MT 15829-A, Nilton Marcos Nunes Pereira - OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para que no prazo de 10 (dez) dias apresente 

quesitos.

Em seguida, oportunize-se a manifestação da parte requerida, por 

intermédio da DPE>

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 79989 Nr: 497-08.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IRACY GREGORIA DA CUNHA

 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 17 de abril de 

2019, às 13h30min.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 Providências.Rosário Oeste/MT, 17 de outubro de 2018. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 79985 Nr: 494-53.2018.811.0032
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 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RUBENS PEREIRA RAMOS

 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 03 de abril de 

2019, às 17h00min.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 Providências.Rosário Oeste/MT, 17 de outubro de 2018. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73288 Nr: 1557-50.2017.811.0032

 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: MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA LIMA

 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 03 de abril de 

2019, às 15h10min.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 Providências.Rosário Oeste/MT, 17 de outubro de 2018. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70364 Nr: 11-57.2017.811.0032

 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: ALFREDO ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] 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 03 de abril de 

2019, às 16h20min.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 Providências.Rosário Oeste/MT, 17 de outubro de 2018. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 79827 Nr: 404-45.2018.811.0032

 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: ANTÔNIO ADELINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com efeito, insta salientar que a prescrição aqui arguida é aquela que não 

atinge o fundo de direito, ou seja, o direito ao recebimento do benefício 

previdenciário em tela, mas sim as prestações não reclamadas dentro de 

certo lapso de tempo, que vão prescrevendo em face da demora do 

beneficiário em requerê-las, especialmente porque atinente à relação de 

trato sucessivo.Nesse passo, considerando que a prescrição tem seu 

início a partir do vencimento de cada parcela, antes de tudo, faz-se 

necessário fixar a data do início do benefício, para só então, verificar a 

ocorrência ou não da prescrição. Sendo assim, tenho por mim que a 

preliminar alegada deverá ser apreciada com maior segurança no 

momento da prolação da sentença.Assim, não há preliminar a ser 

apreciada.Partes legítimas e bem representadas.Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.Com efeito, 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 

03 de abril de 2019, às 13h30min.Ressalto que as testemunhas que 

deporão em juízo deverão comparecer independentemente de 

intimação.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69173 Nr: 2362-37.2016.811.0032

 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: Paulo Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:OAB/MT 10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TENDO EM VISTA a decisão proferida no autos, ref. 10, DESIGNO 

audiência de Conciliação a realizar-se neste juízo, sito a Av. Otávio Costa 

s/n, Bairro Santo Antonio, ao lado da Prefeitura Municipal, Rosário 

Oeste-MT., no dia 29 de JANEIRO de 2019, ÀS 13:30 HORAS .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70832 Nr: 233-25.2017.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNDMM, GNdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB/MT-8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

365,00(tresentos e sessenta e cinco reais), a ser depositado em nome do 

Fórum de Rosário Oeste - CNPJ - 00284085/0001-87, na conta corrente n° 

9.384-X, Agência 0667-X - Banco do Brasil S/A, para cumprimento do 

mandado a ser expedido nos autos, sendo o mandado será cumprido na 

zona de Jangada e a distância a ser percorrida é de100 ida e volta e a 

portaria que autoriza a cobrança é de nº 029/2015-DF, o valor da dilgência 

é de R$ 3,65 (três reais e sessenta e cinco centavos) por KM rodado. 

Devendo o depósito ser IDENTIFICADO com as seguintes informações: 

Código do Processo e/ou nome das partes, para fins de IDENTIFICAÇÃO e 

liberação da diligência ao sr. Oficial de Justiça, não se aceitando depósito 

em envelope e nem no terminal eletrônico por falta de identificação do 

código do processo e nome da parte, conforme acima requerida. O 

DEPOSITO SEMPRE DEVERÁ SER IDENTIFCADO E CASO NÃO HAJA ESTA 

IDENTICAÇÃO, O MANDADO NÃO SERÁ ENTREGUE AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, sendo que em caso de deposito sem identificação deverá ser 

solicitado o reembolso no prazo de 60 (sessenta) dias sob pena de 

remessa ao FUNAJURIS, nos termos do aret. 3º da Lei Estadual nº 10;139 

de 02/07/2014.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66890 Nr: 1204-44.2016.811.0032

 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: PCB(, YVB(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE OLIVEIRA - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:17346/B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Horácio da Silva - 

OAB:MT 4.816

 Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido o reconhecimento da paternidade biológica. Por seu turno, à 

vista do pedido de realização de exame de DNA, oportuno asseverar que 

esta Comarca já dispõe de mecanismos aptos à colheita de sangue no 

próprio átrio deste Fórum que, logo após é encaminhada a laboratório 

conveniado, localizado na cidade de Goiânia, para fins de pesquisa de 

DNA, à custo módico ofertado às partes. Por tal razão, determino a coleta 

do material genético das partes, a fim de que se realize o exame de DNA. 

Intime-se a parte Requerida pessoalmente, para comparecer a este Fórum, 

para coleta do material genético, em data e horário a ser designada pela 

secretaria desta Vara. Intime-se a parte autora para comparecer na 

mesma data e horário designado para fins de coleta de sangue. Após, 

com o aporte do laudo, intimem-se as partes para manifestarem no prazo 

de 05 (cinco) dias e, em seguida, remetam-se os autos ao Ministério 

Público para manifestação. Por fim, voltem-me os autos conclusos para 

demais deliberações. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 76829 Nr: 3450-76.2017.811.0032

 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: Caruana S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): São Cristovão Transportes EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:30650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte autora efetuou o pagamento da diligência, 

conforme se extrai do petitório de ref.16, determino o cumprimento do 

mandado em aberto para fins de apreensão e remoção dos bens ali 

descritos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83386 Nr: 2614-69.2018.811.0032

 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: ELARMIN MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO, DEJAMIL 

LOURENÇO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THEMYSTOCLES NEY DE 

AZEVEDO DE FIGUEIREDO - OAB:13655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora não atribuiu 

correto valor à causa, o que, decerto, influencia no recolhimentos das 

custas judiciais respectivas.

 Com efeito, o valor da causa deve refletir o proveito econômico pleiteado, 

de modo que, se em ação de reintegração de posse busca a parte autora 

a reintegração de toda a área do imóvel, deve o valor da causa, portanto, 

refletir tal monta. Conclusão em sentido contrário permitiria supor que o 

valor do hectare na região seria inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), o que 

não se mostra compatível com os valores da terra-nua aplicados no 

mercado.

A título de exemplo, conforme apontado pela FAMATO, o valor da 

terra-nua no Município de Jangada é de aproximadamente R$ 4.300,00 

(quatro mil e trezentos reais), o que se afasta e muito do valor arbittrado 

pela parte autora.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato de de direito e 

valendo-me da prerrogativa que me confere o Código de Processo Civil, 

READEQUO o valor da causa para R$ 258.000,00 (duzentos e cinquenta e 

oito mil reais) e, por consectário, DETERMINO a intimaçaõ da parte autora 

para que recolhe as custas judiciais respectivas, no prazo de 15 (quinze) 

dias sob pena de indeferimento da petição inicial.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77473 Nr: 3793-72.2017.811.0032

 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: ROOSEVELT MACIEL BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TENDO EM VISTA a decisão proferida no autos, ref. 12, DESIGNO 

audiência de Conciliação a realizar-se neste juízo, sito a Av. Otávio Costa 

s/n, Bairro Santo Antonio, ao lado da Prefeitura Municipal, Rosário 

Oeste-MT., no dia 29 de JANEIRO de 2019, ÀS 13:00 HORAS .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73443 Nr: 1642-36.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAVSOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAMEDE LIMA 

PARREIRA - OAB:19809/O

 Vistos.

Defiro o pleito autoral, e determino a expedição de ofício ao INDEA, a fim 

de que seja obtida informação acerca de possível registro da Fazenda 

denominada "Ouro Verde - Recanto dos Pássaros", em nome da parte 

executada.

Em seguida, cumpra-se na íntegra a determinação de ref.24, promovendo 

a realização de penhora via RENAJUD.

Cumpra-se, expedindo o necessários e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82069 Nr: 1803-12.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Walber do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensora Pública - OAB:

 Vistos.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude da readequação de pauta de audiência 

deste Juízo, designo nova assentada para o dia 28 de novembro de 2018 

às 13h15min.

Intime-se.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 A fim de dar celeridade processual, SERVE A PRESENTE DECISÃO DE 

MANDADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 79377 Nr: 192-24.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clea Marcia Haendchen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmor José Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Tadeu Haendchen - 

OAB:OAB/2926

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o objeto da penhora se encontra na Comarca de 

Nobres/MT, e considerando o caráter itinerante da referida missiva, 

DETERMINO a sua remessa ao Juízo do Nobres/MT.
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Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82853 Nr: 2280-35.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentil Elias de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudison Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 Vistos.

 Considerando a ausência do advogado constituído do réu, não havendo 

até a abertura da audiência qualquer justificativa para o não 

comparecimento, nomeio para acompanhar o ato o Dr. Maxwell Latorraca 

Delgado - OAB/MT nº 24870/O, e condeno o réu ao pagamento dos 

honorários advocatícios ao mesmo, nos termos do art. 22, § 1º da Lei n. 

8.906/94, os quais fixo em 01 URH, em virtude de sua atuação no 

processo, em consonância com a Resolução n. 96/2007 do Conselho da 

Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso. Expeça-se 

certidão de honorários.

Devidamente cumprida à missiva, devolva-se ao juízo deprecante com as 

formas de estilo.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83503 Nr: 2661-43.2018.811.0032

 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: PLENA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPER EMPORIO EIRELI, KENIA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TENDO EM VISTA a decisão proferida no autos, ref. 5, DESIGNO 

audiência de Conciliação a realizar-se neste juízo, sito a Av. Otávio Costa 

s/n, Bairro Santo Antonio, ao lado da Prefeitura Municipal, Rosário 

Oeste-MT., no dia 29 de JANEIRO de 2019, ÀS 14:00 HORAS .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62505 Nr: 1619-61.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dulcelina Maria de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:

 Vistos.

Considerando a não aceitação da proposta de suspensão, passo a decidir 

sobre o requerimento formulado pela Defensoria Pública.

De fato, o momento adequado para apresentar o rol das testemunhas é no 

momento da apresentação da resposta à acusação, conforme dispõe o 

artigo 396-A do Código de Processo Penal. Entretanto, apesar dos motivos 

exposto pelo Ministério Público, entendo ser cabível a inquirição da 

testemunha arrolada neste momento processual, eis que ainda, 

concretamente, não foi iniciada a instrução, sendo que, como bem 

ressaltou a nobre Defensora Pública, este foi o primeiro momento que 

manteve contato com a acusada.

Assim, por entender que não haverá qualquer prejuízo à acusação, para 

não incorrer em violação ao princípio da ampla defesa, defiro o pleito de 

inclusão da testemunha DERCILIO ALVES FOLHA, para ser inquirida em 

Juízo.

Designo a audiência de instrução para o dia 25/04/2019 às 16:30. 

Consigno que a defesa deverá apresentar endereço completo da 

testemunha DERCILIO no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão. Saem 

os presentes intimados.

 Aguarde-se o cumprimento das cartas precatórias expedidas, devendo a 

secretaria diligenciar para seu rápido cumprimento.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64095 Nr: 114-98.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Rosalia de Souza, MICHELLI CRISTINE VILELA 

DE FIGUEIREDO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Rosário Oeste-MT (através de 

seu representante legal )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para apresentar impugnação à contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77422 Nr: 3757-30.2017.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ COMÉRCIO DE MATERIAIS ÉLÉTRICOS E 

SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itapitanga Indústria de Cimento de Mato Grosso 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REY CARVALHO 

RACHID - OAB:12590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TENDO EM VISTA a decisão proferida no autos, ref. 36, DESIGNO 

audiência de Conciliação a realizar-se neste juízo, sito a Av. Otávio Costa 

s/n, Bairro Santo Antonio, ao lado da Prefeitura Municipal, Rosário 

Oeste-MT., no dia 29 de JANEIRO de 2019, ÀS 14:30 HORAS .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63084 Nr: 1835-22.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Viana de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Vistos.

Analisando os autos vejo que foi expedida carta precatória à Comarca de 

Nova Mutum para intimar o réu da audiência que se realizaria nesta data. 

Contudo, não vislumbrei nos autos de onde a secretaria da Vara 

conseguiu o endereço do acusado, eis que é diferente do informado na 

denúncia.

Portanto, a fim de não incorrer em violação ao princípio da ampla defesa, 

redesigno o ato para o dia 25/04/2019 às 15:30, devendo o réu ser 

intimado no endereço que a vítima trará, na cidade de Campo Grande, 

através de carta Precatória, com a finalidade de cientificá-la da 

redesignação, bem como com o fim de colher seu interrogatório naquela 

Comarca, sendo necessário destacar que, quando foi posto em liberdade, 

conforme decisão de ref.45, foi-lhe imposto medida cautelar de declarar 

endereço e telefone em que poderia ser encontrado, bem como não se 

ausentar da Comarca de Rosário Oeste sem prévia comunicação ao Juízo. 

Saem os presentes intimados.

Requisite-se as testemunha policiais militares ao 7º BPM, sendo que, com 

relação ao policial militar LUIZ OTÁVIO VASQUEZ DOS SANTOS, 

expeça-se carta precatória à Comarca de Várzea Grande para sua 

inquirição.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67629 Nr: 1587-22.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francione Martinelly da Silva, Josenil Plinio de 

Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR 

- OAB:10777/O, GIOVANNA MARIELLY DA SILVA SANTOS - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 Vistos.

À vista da certidão de ref.52, constata-se que a Defesa do acusado 

FRANCIONE MARTINELLY DA SILVA, até a presente data, não se 

manifestou acerca do aditamento da denúncia formulado pelo Ministério 

Público. Desta feita, renovo a intimação do causídico para formular, no 

prazo legal, resposta à acusação ou, se assim, desejar, ratificar àquelas 

já apresentadas.

 Ressalto que a renovação da intimação do Douto Causídico visa evitar 

futura alegação de nulidade processual, priorizando a observância dos 

princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

 Após, voltem-me os autos conclusos para designação de audiência 

instrutória.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83775 Nr: 2794-85.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSE DALLANORA, VANILDE 

TOSCAN SPAGNOL BRESOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

839,50(Oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos), referente 

ao cumprimento do mandado no Bairro (?), a ser ser recolhido através de 

Guia de Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual 

pode ser retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou 

diretamente da tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e 

preencher as lacunas com o numero único do processo e pesquisar e 

sempre marcar horário especial e seguir as listagens do sistema ou caso 

não consiga entrar em contato na Secretaria da Vara Única desta 

Comarca para esclarecimento e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72062 Nr: 862-96.2017.811.0032

 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: CEdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLDCDSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulado na inicial, o que 

faço com arrimo nos artigos 332, § 1º c/c art. 487, II do CPC.Condeno a 

parte em custas, caso existentes, ressalvado o benefício da gratuidade de 

justiça.Intime-se a parte autora e a requerida.Cumpra-se.Às 

providências.Rosário Oeste/MT, 17 de outubro de 2018.Ricardo Nicolino de 

CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 60545 Nr: 832-32.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi Manoel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNA MARIELLY DA 

SILVA SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 Vistos.

Compareceu nesta audiência a vítima acompanhada de advogado, a qual 

requereu habilitação como assistente de acusação. Tendo o Ministério 

Público manifestado favoravelmente, e não havendo objeção legal, defiro o 

pedido. Determino à secretaria habilitação do advogado da vitima no 

processo, como assistente de acusação.

Com relação ao pedido de inclusão de novas testemunhas, indefiro, eis 

que encontra-se precluso o ato, não tendo o assistente de acusação 

justificado a utilidade e pertinência da inquirição da referidas testemunhas. 

Entretanto, sem prejuízo, a depender do desenrolar da instrução, poderão 

tais testemunhas serem ouvidas com testemunhas do Juízo, a teor do que 

dispõe o artigo 209 do Código de Processo Penal.

Diante do teor da certidão de ref.35, presume-se que o réu não mudou de 

endereço, mas apenas não pode ser localizado pelo oficial de justiça, por 

estar viajando a trabalho. Dessa forma, a fim de não incorrer em violação 

do princípio da ampla defesa, redesigno esta audiência para o dia 

25/04/2019 às 14:00, saindo os presentes intimados. Intime-se o réu no 

mesmo endereço, devendo o mandado de intimação constar também o 

novo endereço indicado pelo assistente de acusação.

Abra-se vista dos autos à Defensoria Pública conforme requerido.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61428 Nr: 1162-29.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronei Batista Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNA MARIELLY DA 

SILVA SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 Vistos.

Analisando os autos vejo que não foi expedida carta precatória para o 

endereço correto do réu, informado na certidão de ref.22.

 Assim, diante do não comparecimento do réu por não ter sido intimado 

corretamente, e para não incorrer em violação ao princípio da ampla 

defesa, redesigno esta audiência de instrução para o dia 25/04/2019 às 

14:45. Saem os presentes intimados.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54225 Nr: 2274-04.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

Neuzinha Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair de Oliveira Bastos, Francisney Arcanjo 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:OAB/MT 13.116, MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 3.562-B, Vania 

dos Santos - OAB:11332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariana Silva Pinheiro - 

OAB:17.573, Ariana Silva Pinheiro - OAB:17573, FERNANDA SILVA 

FERREIRA - OAB:19770, Givanildo Gomes - OAB:12635, Givanildo 

Gomes - OAB:12635/MT, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - 

OAB:13731, João Otoniel de Matos - OAB:OAB/MT 2.825, Waldir 

Caldas Rodrigues - OAB:6591/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar os advogados das partes da r. 

decisão abaixo transcrito:Vistos.

 Vêm os autos conclusos para apreciação do petitório de fls. 2015/2016 

em que o patrono dos denunciados pleiteia a redesignação da Sessão do 

Júri designada para o dia 15/08/2018. Tal petição, frise-se, é reprodução 

fiel daquela já juntada aos autos às fls. 1980/1981, cuja apreciação foi 
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levada a efeito na decisão de fl. 1982.

Entretanto, em análise minuciosa, verifico que na primeira oportunidade 

não houve a juntada dos documentos anexados às fls. 2017/2021, que 

deveriam subsidiar o pedido anteriormente indeferido. Nesta senda, 

restando agora devidamente demonstrada a necessidade de 

redesignação da solenidade, uma vez que o causídico participa do pleito 

eleitoral como candidato a Senador da República, redesigno a Sessão do 

Plenário do Júri para dia 22/11/2018 às 09h00min.

Por fim, entendo que não é o momento oportuno para apreciar a 

admissibilidade do recurso de apelação interposto.

Intimem-se as testemunhas, jurados e as partes, inclusive o assistente de 

acusação.

Ciência ao MPE.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-56.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR NASCIMENTO PASCOAL (REQUERENTE)

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000137-56.2018.8.11.0032. REQUERENTE: GILMAR NASCIMENTO 

PASCOAL REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em face 

ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a 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. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob 

o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. 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. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a cobrança é indevida. No entanto, a 

parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio 

jurídico, trazendo aos autos "prints" de telas sistêmicas e faturas que 

comprovem os débitos da parte autora e a obrigação de pagar que atinge 

a esfera jurídica da parte autora. Por sua vez, a parte reclamante apesar 

de impugnar a contestação, seus argumentos foram insuficiente para o 

livre convencimento desta julgadora. Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. 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: 1000141-93.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

ENEDE MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO NASCIMENTO GONCALVES DRUMOND (ADVOGADO(A))

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000141-93.2018.8.11.0032. REQUERENTE: ENEDE MARIA DE JESUS 

REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, em face ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a 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. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

proposta pela reclamante em desfavor da reclamada BANCO 

BONSUCESSO S/A, sob o fundamento de desconto indevido em conta 

corrente oriundo de relação jurídica inexistente. Pleiteia a requerida a 

retificação do polo passivo para que passe a constar BANCO OLÉ 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Como foi o BANCO OLÉ BONSUCESSO 

CONSIGNADO S.A que apresentou a contestação, nada obsta que seja 

retificado o polo passivo. Proceda-se às retificações e anotações 

necessárias. 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. Com efeito, o que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a cobrança é indevida. No entanto, a reclamada, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. A 

reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, 

trazendo aos autos documentos que comprovem os débitos da parte 

autora e que, por sua vez, não foram impugnados pela parte reclamante. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Ante o exposto, opino pela improcedência do 

pedido, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. 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: 1000153-10.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000153-10.2018.8.11.0032. REQUERENTE: MARIA MARCIA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a 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. Indefiro o pedido de desistência da ação, uma vez que, no evento id 

14502694 o réu ofereceu contestação e juntou documentos que 

comprovam a legitimidade da inscrição. Ciente, dos documentos 

apresentados pela reclamada nos autos, e sendo as provas 

desfavoráveis à sua pretensão, o autor, posteriormente, no evento id 

14568367 atravessou pedido de desistência da ação, portanto, é visível 

que o autor intenta apenas evitar um julgamento desfavorável com o 

pedido de desistência da ação. O entendimento dessa Julgadora é que, já 

havendo resposta do réu nos autos, cabe ao Juízo analisar o pedido com 

cautela, verificando se é caso de litigância de má-fé ou lide temerária. 

Nesse sentido, a jurisprudência atual afirma: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

ANTES DO OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO. COMPATIBILIDADE COM 

O PROCEDIMENTO ESPECIAL DOS JUIZADOS CÍVEIS ONDE PREVALECE 

OS PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, ECONOMIA 

PROCESSUAL E DA CELERIDADE. ENUNCIADO Nº 90 FONAJE. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mostra-se correta a 

sentença do julgador que, após ver frustrada a tentativa de conciliação, 

na audiência de instrução, defere pedido do autor e extingue a ação, sem 

ouvir a parte contrária, já que isto só se faria necessário se já 

apresentada resposta, o que ainda não se dera, sendo o pedido de 

desistência formulado antes do momento de exibição da resposta, o que é 

feito em sessão de instrução e julgamento, a qual sequer iniciou. 2. Ainda 

que houvesse necessidade de ser ouvida, nenhum prejuízo teve o 

recorrente com a decisão, uma vez que mesmo que fosse vencedor não 

poderia postular honorários, custas e pena por litigância de má-fé, por não 

ter direito a nenhuma destas rubricas. Ademais o pedido contraposto pode 

ser apresentado em ação autônoma. 3. Sobre o tema, outro não é o 

entendimento cristalizado no enunciado nº 90 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais Cíveis - FONAJE: "A desistência do autor, mesmo sem 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento". 4. Inadmissível, assim, que o réu queira prosseguir na 

demanda, ante pedido de desistência do autor, sendo certo que tal não 

aproveita ao réu sequer no tocante a verbas sucumbenciais, que 

inexistem nos Juizados Especiais, exceto em sede de recurso inominado 

(Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55). 5. A extinção do processo antes do 

oferecimento da contestação, mediante homologação de pedido de 

desistência do autor, é plenamente compatível com os princípios da 

simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade que 

orientam os processos nos Juizados Cíveis (Lei nº 9.099/95, art. 2º), eis 

que o fim colimado em tais processos, também nos termos da lei, é a 

conciliação ou a transação sempre que possível. 6. Ademais, a 

jurisprudência entende que o rito processual aplicado aos Juizados 

Especiais é o sumaríssimo, o que descarta a aplicação subsidiária do art. 

267, § 4º, do CPC, que diz respeito ao rito ordinário. 7. Recurso conhecido 

e desprovido. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos. 8. 

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais 

adicionais, se houver, e deixo de arbitrar honorários advocatícios, ante a 

ausência de contrarrazões. 9. . A súmula de julgamento servirá como 

acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei dos Juizados Especiais 

Estaduais Cíveis e ainda por força dos artigos 12, inciso IX, 98, parágrafo 

único e 99, do Regimento Interno das Turmas Recursais. (Acórdão 

n.882514, 20150310060405ACJ, Relator: ROBSON BARBOSA DE 

AZEVEDO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Julgamento: 21/07/2015, Publicado no DJE: 01/09/2015. Pág.: 518) 

(grifo nosso). Corroborando com esse entendimento está a Proposta de 

Nova Redação do Enunciado 90, aprovado pela maioria, na Plenária do 

Fonaje de BH: “ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária.” Contrario senso, já havendo resposta do réu, o indeferimento 

do pedido de homologação da desistência da ação é medida justa, posto 

que, o pedido formulado pelo autor foi proposto após o oferecimento da 

contestação, portanto, tenho que razão não assiste à parte autora. 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. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida. No entanto, a 

parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, 

por sua vez, não foram impugnados. A reclamada apresentou nos autos 

as assinaturas da parte reclamante constantes nos contratos, e demais 

documentos que legitimam a cobrança, onde se verifica visivelmente a 

semelhança nas assinaturas se comparadas à assinatura na procuração 

e documentos da parte reclamante. Destaco que não houve impugnação 

da parte autora quanto às provas trazidas pela reclamada, oportunidade 

que teria para impugnar a assinatura apresentada no contrato. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as 

provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé 

da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo Código de Processo 

Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade 

dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. Ante o exposto, opino pela 

improcedência dos pedidos da inicial, condenando a parte autora em 

litigância de má-fé, e, por conseguinte, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas do processo e a pagar para a reclamada o valor 

correspondente à multa de 1% e honorários advocatícios no valor de 20% 

sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o 

artigo 80 e 81, do NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95, Enunciado 136 

FONAJE, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao 

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: 1000154-92.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTA EVA DE SANTANA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000154-92.2018.8.11.0032. REQUERENTE: JACINTA EVA DE SANTANA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a 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 
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posta. Indefiro o pedido de desistência da ação, uma vez que, no evento id 

14568514 o réu ofereceu contestação e juntou documentos que 

comprovam a legitimidade da inscrição. Ciente, dos documentos 

apresentados pela reclamada nos autos, e sendo as provas 

desfavoráveis à sua pretensão, o autor, posteriormente, no evento id 

14501150 atravessou pedido de desistência da ação, portanto, é visível 

que o autor intenta apenas evitar um julgamento desfavorável com o 

pedido de desistência da ação. O entendimento dessa Julgadora é que, já 

havendo resposta do réu nos autos, cabe ao Juízo analisar o pedido com 

cautela, verificando se é caso de litigância de má-fé ou lide temerária. 

Nesse sentido, a jurisprudência atual afirma: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

ANTES DO OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO. COMPATIBILIDADE COM 

O PROCEDIMENTO ESPECIAL DOS JUIZADOS CÍVEIS ONDE PREVALECE 

OS PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, ECONOMIA 

PROCESSUAL E DA CELERIDADE. ENUNCIADO Nº 90 FONAJE. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mostra-se correta a 

sentença do julgador que, após ver frustrada a tentativa de conciliação, 

na audiência de instrução, defere pedido do autor e extingue a ação, sem 

ouvir a parte contrária, já que isto só se faria necessário se já 

apresentada resposta, o que ainda não se dera, sendo o pedido de 

desistência formulado antes do momento de exibição da resposta, o que é 

feito em sessão de instrução e julgamento, a qual sequer iniciou. 2. Ainda 

que houvesse necessidade de ser ouvida, nenhum prejuízo teve o 

recorrente com a decisão, uma vez que mesmo que fosse vencedor não 

poderia postular honorários, custas e pena por litigância de má-fé, por não 

ter direito a nenhuma destas rubricas. Ademais o pedido contraposto pode 

ser apresentado em ação autônoma. 3. Sobre o tema, outro não é o 

entendimento cristalizado no enunciado nº 90 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais Cíveis - FONAJE: "A desistência do autor, mesmo sem 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento". 4. Inadmissível, assim, que o réu queira prosseguir na 

demanda, ante pedido de desistência do autor, sendo certo que tal não 

aproveita ao réu sequer no tocante a verbas sucumbenciais, que 

inexistem nos Juizados Especiais, exceto em sede de recurso inominado 

(Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55). 5. A extinção do processo antes do 

oferecimento da contestação, mediante homologação de pedido de 

desistência do autor, é plenamente compatível com os princípios da 

simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade que 

orientam os processos nos Juizados Cíveis (Lei nº 9.099/95, art. 2º), eis 

que o fim colimado em tais processos, também nos termos da lei, é a 

conciliação ou a transação sempre que possível. 6. Ademais, a 

jurisprudência entende que o rito processual aplicado aos Juizados 

Especiais é o sumaríssimo, o que descarta a aplicação subsidiária do art. 

267, § 4º, do CPC, que diz respeito ao rito ordinário. 7. Recurso conhecido 

e desprovido. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos. 8. 

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais 

adicionais, se houver, e deixo de arbitrar honorários advocatícios, ante a 

ausência de contrarrazões. 9. . A súmula de julgamento servirá como 

acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei dos Juizados Especiais 

Estaduais Cíveis e ainda por força dos artigos 12, inciso IX, 98, parágrafo 

único e 99, do Regimento Interno das Turmas Recursais. (Acórdão 

n.882514, 20150310060405ACJ, Relator: ROBSON BARBOSA DE 

AZEVEDO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Julgamento: 21/07/2015, Publicado no DJE: 01/09/2015. Pág.: 518) 

(grifo nosso). Corroborando com esse entendimento está a Proposta de 

Nova Redação do Enunciado 90, aprovado pela maioria, na Plenária do 

Fonaje de BH: “ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária.” Contrario senso, já havendo resposta do réu, o indeferimento 

do pedido de homologação da desistência da ação é medida justa, posto 

que, o pedido formulado pelo autor foi proposto após o oferecimento da 

contestação, portanto, tenho que razão não assiste à parte autora. 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. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida. No entanto, a 

parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, 

por sua vez, não foram impugnados. A reclamada apresentou nos autos 

as assinaturas da parte reclamante constantes nos contratos, e demais 

documentos que legitimam a cobrança, onde se verifica visivelmente a 

semelhança nas assinaturas se comparadas à assinatura na procuração 

e documentos da parte reclamante. Destaco que não houve impugnação 

da parte autora quanto às provas trazidas pela reclamada, oportunidade 

que teria para impugnar a assinatura apresentada no contrato. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as 

provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé 

da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo Código de Processo 

Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade 

dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. Ante o exposto, opino pela 

improcedência dos pedidos da inicial, condenando a parte autora em 

litigância de má-fé, e, por conseguinte, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas do processo e a pagar para a reclamada o valor 

correspondente à multa de 1% e honorários advocatícios no valor de 20% 

sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o 

artigo 80 e 81, do NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95, Enunciado 136 

FONAJE, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao 

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: 1000162-69.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

IONE MARIA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

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 ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000162-69.2018.8.11.0032. REQUERENTE: IONE MARIA DE FIGUEIREDO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em face ao 

disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a 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. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob 

o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. 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. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a cobrança é indevida. No entanto, a 

parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 
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por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio 

jurídico, trazendo aos autos "prints" de telas sistêmicas e faturas que 

comprovem os débitos da parte autora e a obrigação de pagar que atinge 

a esfera jurídica da parte autora. Por sua vez, a parte reclamante apesar 

de impugnar a contestação, seus argumentos foram insuficiente para o 

livre convencimento desta julgadora. Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. 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: 1000164-39.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GENIVALDO RAIMUNDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000164-39.2018.8.11.0032. REQUERENTE: GENIVALDO RAIMUNDO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pela parte reclamante em 

desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. 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 reclamante 

afirma desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto 

ao sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial 

que possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi 

indevida. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade 

da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento 

hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do 

crédito, mormente porque não trouxe aos autos nenhum contrato assinado 

pela parte autora, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

relação jurídica entre as partes que originou o débito negativado pela 

reclamada, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança ou fraude, mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude 

altamente qualificada. Negando o consumidor a relação comercial com a 

empresa, incumbe a essa demonstrar de forma inconteste que a cobrança 

refere-se aos serviços solicitados e efetivamente prestados, o que não 

vislumbro no presente caso, significando dizer que o mesmo não logrou 

êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do 

NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu 

sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo 

que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu causa. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar: “RECURSOS INOMINADOS - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE SERASA - S.A - AFASTADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO - 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADO - 

DEVER DE INDENIZAR - RISCO DA ATIVIDADE - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA - RECURSOS DE AMBOS 

RECORRENTES - CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” (RNEI, 2121/2012, Dr. 

Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

j. 02/10/2012, DJE 11/10/2012). Assim, demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, 

resta fixar o quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos 

morais visa minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem 

importar em enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata 

punição ao ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à 

prática de novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais 

que se vê dos autos, a quantia de R$ 6.000,00 mostra-se eficaz para 

compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações 

pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, I, do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida e, assim, DECLARO a inexistência do débito apresentado pelo 

reclamante, DETERMINO a exclusão definitiva de seus dados dos 

cadastros de inadimplentes em relação à dívida em exame, e ainda 

CONDENO a reclamada no pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à 

parte reclamante, a título de indenização por danos morais. 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 
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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: 1000168-76.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS MARIO DE SANTANA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000168-76.2018.8.11.0032. REQUERENTE: DOMINGOS MARIO DE 

SANTANA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pela parte reclamante em 

desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. 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 reclamante 

afirma desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto 

ao sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial 

que possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi 

indevida. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade 

da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento 

hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do 

crédito, mormente porque não trouxe aos autos nenhum contrato assinado 

pela parte autora, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

relação jurídica entre as partes que originou o débito negativado pela 

reclamada, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança ou fraude, mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude 

altamente qualificada. Negando o consumidor a relação comercial com a 

empresa, incumbe a essa demonstrar de forma inconteste que a cobrança 

refere-se aos serviços solicitados e efetivamente prestados, o que não 

vislumbro no presente caso, significando dizer que o mesmo não logrou 

êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do 

NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu 

sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo 

que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu causa. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar: “RECURSOS INOMINADOS - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE SERASA - S.A - AFASTADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO - 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADO - 

DEVER DE INDENIZAR - RISCO DA ATIVIDADE - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA - RECURSOS DE AMBOS 

RECORRENTES - CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” (RNEI, 2121/2012, Dr. 

Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

j. 02/10/2012, DJE 11/10/2012). Assim, demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, 

resta fixar o quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos 

morais visa minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem 

importar em enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata 

punição ao ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à 

prática de novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais 

que se vê dos autos, a quantia de R$ 6.000,00 mostra-se eficaz para 

compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações 

pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, I, do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida e, assim, DECLARO a inexistência do débito apresentado pelo 

reclamante, DETERMINO a exclusão definitiva de seus dados dos 

cadastros de inadimplentes em relação à dívida em exame, e ainda 

CONDENO a reclamada no pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à 

parte reclamante, a título de indenização por danos morais. 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: 1000176-53.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000176-53.2018.8.11.0032. REQUERENTE: LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 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 
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há necessidade de produção de prova em audiência. 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. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento 

de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação 

jurídica inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor 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 reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados. 

A reclamada apresentou nos autos as assinaturas da parte reclamante 

constantes nos contratos, etc., onde se verifica visivelmente a 

semelhança nas assinaturas se comparadas à assinatura na procuração 

e documentos da parte reclamante. Ademais, desnecessária a realização 

de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte 

autora e as provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a 

litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Ante o 

exposto, opino pela improcedência dos pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do 

valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro 

nos artigos 80 e 81 do NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 

FONAJE. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. 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: 1000177-38.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000177-38.2018.8.11.0032. REQUERENTE: LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 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. 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. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento 

de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação 

jurídica inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor 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 reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados. 

A reclamada apresentou nos autos as assinaturas da parte reclamante 

constantes nos contratos, etc., onde se verifica visivelmente a 

semelhança nas assinaturas se comparadas à assinatura na procuração 

e documentos da parte reclamante. Ademais, desnecessária a realização 

de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte 

autora e as provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a 

litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Ante o 

exposto, opino pela improcedência dos pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do 

valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro 

nos artigos 80 e 81 do NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 

FONAJE. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. 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: 1000181-75.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANI CANDIDA (REQUERENTE)
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SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000181-75.2018.8.11.0032. REQUERENTE: ROZANI CANDIDA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em 

face ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a 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. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob 

o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. 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. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a cobrança é indevida. No entanto, a 

parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio 

jurídico, trazendo aos autos "prints" de telas sistêmicas e faturas que 

comprovem os débitos da parte autora e a obrigação de pagar que atinge 

a esfera jurídica da parte autora. Por sua vez, a parte reclamante apesar 

de impugnar a contestação, seus argumentos foram insuficiente para o 

livre convencimento desta julgadora. Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. 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: 1000181-75.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANI CANDIDA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000181-75.2018.8.11.0032. REQUERENTE: ROZANI CANDIDA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em 

face ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a 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. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob 

o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. 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. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a cobrança é indevida. No entanto, a 

parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio 

jurídico, trazendo aos autos "prints" de telas sistêmicas e faturas que 

comprovem os débitos da parte autora e a obrigação de pagar que atinge 

a esfera jurídica da parte autora. Por sua vez, a parte reclamante apesar 

de impugnar a contestação, seus argumentos foram insuficiente para o 

livre convencimento desta julgadora. Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. 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: 1000182-60.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANIELLY PAMELLA CANDIDA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000182-60.2018.8.11.0032. REQUERENTE: ANIELLY PAMELLA CANDIDA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 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. 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. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento 

de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação 

jurídica inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor 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 
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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 reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados. 

A reclamada apresentou nos autos, documentos e as gravações de voz 

(áudio) entre a reclamante e a reclamada, onde se verifica 

indubitavelmente a relação comercial existente entre as partes. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. Isto posto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. 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: 1000182-60.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANIELLY PAMELLA CANDIDA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL 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 

requerida/recorrida, a fim de que apresente contrarrazões ao referido 

recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-45.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA EVA XAVIER DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000183-45.2018.8.11.0032. REQUERENTE: MARIA EVA XAVIER DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, em face ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a 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. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em 

desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. 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. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a cobrança é indevida. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico, trazendo 

aos autos "prints" de telas sistêmicas e faturas que comprovem os débitos 

da parte autora e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora. Por sua vez, a parte reclamante apesar de impugnar a 

contestação, seus argumentos foram insuficiente para o livre 

convencimento desta julgadora. Essas premissas forçam reconhecer que 

a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. 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: 1000183-45.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA EVA XAVIER DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

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 

requerida/recorrida, a fim de que apresente contrarrazões ao referido 

recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-30.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO ALVES (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000184-30.2018.8.11.0032. REQUERENTE: EDUARDO CARVALHO 

ALVES REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 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. 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. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em 

desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor 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, 
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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 reclamante afirma desconhecer os motivos que 

levaram a inclusão do seu nome junto ao sistema de proteção de credito, 

negando qualquer relação comercial que possa ter justificado a conduta 

da ré, e que a negativação foi indevida. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por 

sua vez, não foram suficientemente impugnados. A reclamada apresentou 

nos autos as assinaturas da parte reclamante constantes nos contratos, 

etc., onde se verifica visivelmente a semelhança nas assinaturas se 

comparadas à assinatura na procuração e documentos da parte 

reclamante. Ademais, desnecessária a realização de perícia grafotécnica 

posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Ainda, analisando as 

provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, 

resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do 

artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. Ante o exposto, opino pela improcedência dos 

pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO 

litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos artigos 80 e 81 do 

NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. 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: 1000185-15.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA DE ALMEIDA E SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000185-15.2018.8.11.0032. REQUERENTE: HELIZANGELA DE ALMEIDA E 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 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. 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. 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. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida. 

Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual 

falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida, limitando a contestar genericamente os pedidos. 

Ademais, a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Por fim, diferente do alegado pelo autor, 

verifico que há negativações preexistentes no extrato apresentado que já 

foram julgadas lícitas em primeira instancia, não havendo assim que se 

falar em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Ora, em que pese as razões expostas pela parte autora, é certo que 

possui outra negativação preexistente. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de tão-somente 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte ré 

referente à dívida em litígio, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os autos 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: 1000185-15.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA DE ALMEIDA E SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

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 

requerida/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.: 50141 Nr: 981-04.2011.811.0053

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA BATISTA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241, 

Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger

 Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios opostos por Diva Batista do Nascimento, e, no mérito, 

DOU-LHES PROVIMENTO para CONDENAR a parte Embargada a depositar 

as verbas referentes ao FGTS durante o período de serviço prestado e 

não prescrito 01.06.2006 à 31.12.2006 (função de professora); B) 

02.01.2006 à 31.12.2006, 01.02.2007 à 31.12.2007, 02.01.2008 à 

31.12.2008 e 07.01.2011 à 20.06.2011 (função de auxiliar de 

enfermagem).Remanesce, no mais, a sentença prolatada.No silêncio, 

remetam-se os autos ao TJ/MT, conforme consignado em 

sentença.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86034 Nr: 787-57.2018.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AURELIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REUMAR APARECIDO FERREIRA, FRANCISCO 

PEREIRA DE ALMEIDA, WILLIAN RIBEIRO CHIORATTO, RUI RALPH PEREIRA 

DA SILVA, DAVID VANDERLEI DE SOUZA GUERRA, PAULO CESAR DE 

SOUZA, EDGAR CLAUDINO DA SILVA, CLAUDILENE DE SOUZA 

OSSINGA, MARE MARCIA NATALINA PROFETA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - OAB:6692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MÁRTINES 

GONÇALVES DE AMORIM - OAB:21353/O

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de 1.022,00 no prazo de 48 horas. 

Para tanto, a parte requerente deverá acessar o site do TJMT e emitir a 

guia de diligência, e informar nos autos o pagamento. Site do TJMT > 

emissão de guias online > diligencias > emissão de guia de diligencia - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 77819 Nr: 1444-67.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEY ROSA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que, no prazo legal, apresente a 

impugnação a contestação interposto pelo requerido, conforme ref: 33.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67540 Nr: 1288-84.2013.811.0053

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDINO RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878, SUELEN DIANI LIMA SILVA - OAB:23041

 Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido de 

concessão de prisão domiciliar ao reeducando Orlandino Rodrigues 

Gomes, pois que não demonstrou os requisitos de essencialidade da 

medida, em especial, a impossibilidade de tratamento na unidade 

penitenciária.Não obstante, DETERMINO seja oficiada a Unidade Prisional 

para que fique atenta as alegações de fragilidade do estado clínico do 

reeducando, bem como preste toda assistência médica ao 

requerido.Intime-se a defesa via DJE e o requerido por mandado 

judicial.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67767 Nr: 1518-29.2013.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARRISSON ALFREDO MAGNO DE OLIVEIRA 

POMPEU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da Silva de 

Almeida - OAB:7355-A, Fabio Moreira Pereira - OAB:9.405/MT, 

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598

 Intimação da parte requerida para ciência da audiência redesignada para 

o dia 30/10/2018, às 11:00h.

 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:

 Conforme determinação judicial de envio de intimação por AR, certifico 

que o requerido HILARIO UMBERTO PAULI possue endereço na zona rural 

desta comarca e é sabido por todos que essa região não é atendida por 

entrega pelos CORREIOS. Assim é necessário a expedição de mandado. 

Dessa forma, esta tem a finalidade de Intimar a parte requerente para que 

providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 

48 horas. Para tanto, a parte requerente deverá acessar o site do TJMT e 

emitir a guia de diligência, e informar nos autos o pagamento. Site do TJMT 

> emissão de guias online > diligencias > emissão de guia de diligencia - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80684 Nr: 740-20.2017.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DA SILVA ALVARENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DOMINGOS DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THOMAS JEFFERSON PEREIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:18052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Ramos dos 

Santos - OAB:15838, Carlos Eduardo Oulices de Oliveira - 

OAB:12561

 Intimação da parte Autora para pagamento das custas processuais no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78953 Nr: 1868-12.2016.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 
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ASSOCIADOS CENTRO NORTE - SICREDI - CENTRO NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERADORA DO VALLE LTDA, LUIZ 

ANTÔNIO ZANETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, eu, Oficial de Justiça abaixo assinada, que em 

cumprimento ao respeitável mandado expedido pelo MMº. Juiz de Direito 

desta Jurisdição, nos autos da Ação em referência, procedi às diligências 

devidas conforme.

 1 - Dirigi-me ao (s) endereço(s) constante no mando na MINERADORA DO 

lLE na localidade de Serra de São Vicente, nesta Comarca, e na cidade e 

Comarca de Cuiabá, e lá sendo, nesta data 15/10/2018, INTIMEI o requerido 

MINERADORA DO VALLE LTDA na pessoa de seu representante 

legalROSAMARIA GIONINI ZANETI; tendo em vista ser a representante 

deseu pai Sr LUIZ ANTONIO ZANETI, por motivo de saúde; do inteiro teor 

do despacho proferido nos autos supra. 2 – Os INTIMADOS bem cientes 

ficaram após a leitura que lhes fiz, aceitando a contrafé e anexo, que lhes 

ofereci deixando seu ciente no mandado.

 3 - SOLICITO seja INTIMADO a parte autora a depositar a complementação 

da diligencia no valor de R$ 1.135,15; conforme determina o Provimento.

 S. A. Leverger – MT, 15 de outubro de 2018.

 HILDEMARES C. DO NASCIMENTO

 Oficial de Justiça

 MAT. 7535

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87506 Nr: 1417-16.2018.811.0053

 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: CLELIO NOGUEIRA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WR MEDEIROS DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL ANTONIO BREDA - 

OAB:16990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, eu, Oficial de Justiça abaixo assinada, que em 

cumprimento ao respeitável mandado expedido pelo MMº. Juiz de Direito 

desta Jurisdição, nos autos da Ação em referência, procedi às diligências 

devidas conforme.

 1 - Dirigi-me ao (s) endereço(s) constante no manado na cidade de Barão 

de Melgaço, nesta Comarca, e lá sendo, nesta data 17/09/2018, não obtive 

êxito, tendo em vista não encontrar o requerido na cidade, uma vez que o 

referido posto encontrava se fechado, em diligencia no dia 02/10/2018, 

CITEI o requerido, na pessoa de seu representante legal VAGNER 

RADICA, de conformidade com o despacho transcrito e com a petição 

inicial , para apresentar a defesa que entender cabível no prazo de 15 

dias. 2 – O INTIMADO bem ciente ficou após a leitura que lhe fiz, aceitando 

a contrafé e anexo, que lhe ofereci deixando seu ciente no mandado.

 3 - SOLICITO seja INTIMADO a parte autora a depositar a complementação 

da diligencia no valor de R$ 586,16; conforme determina o Provimento.

 S. A. Leverger – MT, 15 de outubro de 2018.

 HILDEMARES C. DO NASCIMENTO

 Oficial de Justiça

 MAT. 7535

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86034 Nr: 787-57.2018.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AURELIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REUMAR APARECIDO FERREIRA, FRANCISCO 

PEREIRA DE ALMEIDA, WILLIAN RIBEIRO CHIORATTO, RUI RALPH PEREIRA 

DA SILVA, DAVID VANDERLEI DE SOUZA GUERRA, PAULO CESAR DE 

SOUZA, EDGAR CLAUDINO DA SILVA, CLAUDILENE DE SOUZA 

OSSINGA, MARE MARCIA NATALINA PROFETA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - OAB:6692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MÁRTINES 

GONÇALVES DE AMORIM - OAB:21353/O

 CERTIFICO E DOU FÉ, eu, Oficial de Justiça abaixo assinada, que em 

cumprimento ao respeitável mandado expedido pelo MMº. Juiz de Direito 

desta Jurisdição, nos autos da Ação em referência, procedi às diligências 

devidas conforme.

 1 - Dirigi-me ao (s) endereço(s) constante no mdado, na localidade de 

Bambá, nesta Comarca, e na cidade e Comarca de Cuiabá, e lá sendo, 

nesta data 17/09/2018, acompanhada do Defensor da parte autora e 

INTIMEI o requerido JUELITON BARBOSA CARDOSO DUARTE, em uma 

diligencia na cidade de Cuiabá INTIMEI o Sr VAGNER; diligenciei na 

localidade de Bambá no dia 15/10/2018 e INTIMEI o Sr REUMAR FERREIRA 

representante dos requeridos, de conformidade com a Decisão prolatada, 

para que desocupem voluntariamente o referido imóvel. Este informou que 

desde a data de 18/09/2018 desocuparam o referido imóvel. . 2 – Os 

INTIMADOS bem cientes ficaram após a leitura que lhes fiz, aceitando a 

contrafé e anexo, que lhes ofereci deixando seu ciente no mandado.

 3 - SOLICITO seja INTIMADO a parte autora a depositar a complementação 

da diligencia no valor de R$ 1.022,00; conforme determina o Provimento.

 S. A. Leverger – MT, 15 de outubro de 2018.

 HILDEMARES C. DO NASCIMENTO

 Oficial de Justiça

 MAT. 7535

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88274 Nr: 1738-51.2018.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADUBOS ARAGUAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILEI SEBASTIÃO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Raimundo de Freitas - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

ORTUNIDADE NA QUAL DEVERÁ ACESSAR O SITE DO TJMT E CLICAR 

EM: EMISSÃO DE GUIAS ONLINE; DILIGÊNCIA; EMISSÃO DE GUIA DE 

DILIGÊNCIA

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000650-92.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ISANIRA AMORIM PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da DEVOLUÇÃO DOS AUTOS DA TURMA 

RECURSAL exarada nos autos do processo identificado, para que em 5 

dias manifeste o que entender de direito. Santo Antônio do Leverger, 18 

de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000011-11.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ DO NASCIMENTO FERREIRA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO IBI (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))
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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, 18 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000012-93.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DAMIANA ALMEIDA SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 18 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000015-48.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DAMIANA ALMEIDA SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES 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, 18 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000018-03.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DAMIANA ALMEIDA SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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, 18 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-16.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VALDINEY DIAS DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (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, 18 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000529-98.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VALDINEY DIAS DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerente da sentença proferida nos 

autos. Santo Antônio do Leverger, 18 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS 

DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000530-83.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VALDINEY DIAS DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerente da sentença proferida nos 

autos. Santo Antônio do Leverger, 18 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS 

DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000019-85.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (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, 18 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000908-68.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE GALVAO FERREIRA DO VALE (ADVOGADO(A))

JULIA ROCHA GALVAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000908-68.2018.8.11.0053. REQUERENTE: JULIA ROCHA 

GALVAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para oitiva de testemunhas, para o dia 08.11.2018 às 14h30min. As partes 

deverão trazer suas respectivas testemunhas independentemente de 

intimação, à luz dos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade 

(Lei n.º 9099/95). O não comparecimento das testemunhas ensejará a 

presunção de desistência em sua oitiva. A ausência da parte requerente 

culminará na extinção do processo sem resolução de mérito. A ausência 

da parte requerida culminará na decretação de sua revelia. Intimem-se. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 10 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000813-38.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 629 de 652



SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ARMANDO BUENO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000813-38.2018.8.11.0053. REQUERENTE: ARMANDO BUENO 

DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO 

Vistos etc. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para oitiva de 

testemunhas, para o dia 08.11.2018 às 15h00min. As partes deverão 

trazer suas respectivas testemunhas independentemente de intimação, à 

luz dos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade (Lei n.º 

9099/95). O não comparecimento das testemunhas ensejará a presunção 

de desistência em sua oitiva. A ausência da parte requerente culminará na 

extinção do processo sem resolução de mérito. A ausência da parte 

requerida culminará na decretação de sua revelia. Intimem-se. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 16 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-82.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BENEDITO MARCOS DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO AUGUSTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES 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, 18 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-51.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA DA COSTA NASCIMENTO (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 18 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000482-27.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDERSON MAGALHAES CAJU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVIÇOS 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, 18 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000865-05.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA CLARA FERNANDES DE MELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 18 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000875-49.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD 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, 18 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000882-41.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON PEDROSO BOTELHO (ADVOGADO(A))

VITOR DE ARRUDA BOTELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO (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, 18 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000954-28.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE SOUSA CORDEIRO (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 18 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000963-87.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ALVES DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO CBSS 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 
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Antônio do Leverger, 18 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 058/2018-CA

A Doutora Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini, Juíza de Direito e Diretora 

do Foro/Unidade Judiciária da Comarca de São José dos Quatro Marcos, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO a necessidade de adequação dos trabalhos desta 

comarca;

 RESOLVE:

Art. I. LOTAR o servidor, JOSÉ CARLOS POZZAR – Auxiliar Judiciário – 

matrícula 8804, na Vara Única/Juizado Especial, para realizar os trabalhos 

no PJE, a partir de 19/10/2018, junto a Vara Única.

 Art. II. LOTAR a servidora, ARLÉTIMA MORAIS DE OLIVEIRA – Técnica 

Judiciária – matrícula 5644, na Central de Distribuição para auxiliar os 

trabalhos na referida central, a partir de 19/10/2018.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

São José dos Quatro Marcos-MT, 18 de outubro de 2018.

Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito/Diretora do Foro

 

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85207 Nr: 249-21.2018.811.0039

 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: ADRIANA MACIEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 DELIBERAÇÃO:

Vistos.

 Analisando o presente pedido observo que, não obstante assista parcial 

razão à parte autora de prezar pela celeridade do feito, objetivo almejado, 

também, na instrução dos processos, observa-se, no presente caso, que 

deve haver obediência à ordem estabelecida no Código de Processo Civil, 

sobretudo a fim de que se evite eventuais nulidades. Estabelece o diploma 

processual que eventual perícia deve ocorrer a pedido da parte e, caso 

seja necessário esclarecimento, pode o perito ser ouvido em sede de 

instrução, oportunidade na qual estabelece o artigo 361 do mesmo diploma 

que sua oitiva será o primeiro ato da instrução, e, posteriormente, colhidos 

os depoimentos das partes, caso requerido, e, ao final, inquirição das 

testemunhas arroladas. Desta forma, acolho o pedido da parte requerida e 

determino seja procedida a oitiva da testemunha arrolada no momento 

processual adequado, a ser designada após a realização de perícia, e 

oportunizada às partes a manifestação.

 Considerando, ainda, que no presente processo, já houve apresentação 

de contestação e audiência de conciliação, tendo restado esta infrutífera, 

mantenho os autos conclusos para análise do pedido de tutela antecipada, 

saneamento do processo com fixação dos pontos controvertidos e 

nomeação de perito médico ortopedista para a realização de perícia 

médica solicitada pela parte.

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 Laurindo Bianchini

Juíza de Direito

Marcelo Luiz Pereira Pardin

Advogado da Requerente

Carla Rafaela C S Pardin

Advigada da Requerente

Adriana Maciel da Silva

Requerente

Renalto Ferreira Bina Junior

Representante da Secretaria de Assistencia Social

Mirieli Garcia Ribeiro

Procuradora do Município/Requerido

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78518 Nr: 1565-06.2017.811.0039

 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: IZAIAS JOVE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14391/MT

 Vistos.

 Homologo o acordo acima entabulado e, com fundamento no artigo 355 

c/c artigo 356, julgo parcialmente o mérito da presente ação. Dou 

prosseguimento à demanda para instrução referente ao requerimento 

afeto à existência/quantificação dos danos morais.

 Fixo multa diária coercitiva no valor de R$ 100,00 (cem reais), com fulcro 

no artigo 139 do Código de Processo Civil, em caso de descumprimento do 

acordado dentro do prazo fixado. A referida astreinte deve correr a partir 

do primeiro dia em que ficar configurado o descumprimento, ou seja, um 

dia após o prazo fatal para cumprimento do acordo.

 Considerando que o veículo já fora transferido a terceiro por parte do 

requerido, sendo impossível a realização de vistoria, DETERMINO QUE O 

DETRAN-MT EFETUE A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO Marca/Modelo 

117701-VW/VOYAGE GLS, Fabricação/Modelo 1983/1983, Placa 

JYJ9590, Renavam 238731553, cor vermelha, atualmente em nome do 

senhor Izaias Jove de Souza para o senhor Edson Marques da Silva, 

independentemente de vistoria.

 Defiro prazo para apresentação de alegações finais por parte do 

requerido. Após, conclusos para prolação da sentença de mérito.

 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 Laurindo Bianchini

Juíza de Direito

Paulo Isidóro Gonçalves

Defensor Público

Izaias Jove de Souza

Requerente

Gilson Carlos Ferreira

Advogado do Requerido

Edson Marques da Silva

Requerido

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 049/2018-DF

O EXMO. DOUTOR CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

CONSIDERANDO a Portaria nº 047/2018-DF, de 15 de outubro de 2018, 

que designou a servidora, HILLARY SOKOLOSKI LUGLIO, Técnica 

Judiciária, matrícula 37.599, para exercer a função de Gestora 

Administrativa 3 - FC;

RESOLVE:

Art. 1º Lotar a Servidora HILLARY SOKOLOSKI LUGLIO, Gestora 
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Administrativa 3, Matrícula 37.599, na Central de Administração desta 

Comarca.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

Remetendo-se à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso e 

ao Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado.

Sapezal/MT, 18 de outubro de 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109522 Nr: 1717-97.2018.811.0078

 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: EDSON CARIJO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS AYMORE FINANCIAMENTO E ARRENDAMENTO MERCANTIL 

(LEASING) DE VEÍCULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ECHER - OAB:12274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Fica o autor intimado a caso queira contrarrasuar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107263 Nr: 343-46.2018.811.0078

 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: CALCÁRIO TANGARÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074

 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.: 108087 Nr: 794-71.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMÁCIA DE DESCONTOS LTDA - EPP, EDER 

RUBENS ELEUTERIO DA SILVA, JAIRO BACKES SEIDEL, SORAIA AY 

MORÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 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.: 105300 Nr: 4265-32.2017.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA LONDRINA LTDA, HORÁCIO 

CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 114327 Nr: 4652-13.2018.811.0078

 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: HELDER LEONES FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBX INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDOR LTDA 

– TEMPERA SAPEZAL - TEMPERSAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifico que existe pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo 
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Requerente.

Nesta senda, é certo que o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe 

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria 

absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família.

 A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira.

No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção.

Contudo, antes de indeferir o pedido, convém facultar à Requerida o direito 

de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua 

família, com as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente 

do benefício deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício:

a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge;

b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses;

c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal;

e) outros documentos que entenda comprobatórios da necessidade da 

concessão do benefício.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 321 do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a juntada dos 

documentos acima delineados para análise do pedido de assistência 

Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento do pedido.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112615 Nr: 3586-95.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILTON NASCIMENTO DOS SANTOS, 

CARLOS ROGÉRIO INACIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 Intimação do advogado nomeado para manifestar-se acerca do r. 

Despacho de ref. 20.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 101693 Nr: 2501-11.2017.811.0078

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJDCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deise Kelly Madureira 

Lavarda - OAB:24911

 Fica a advogada do requerido, devidamente intimada para manifestar, 

dentro do prazo lega, acerca da aceitação do encargo assentado na Ref: 

31

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 114327 Nr: 4652-13.2018.811.0078

 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: HELDER LEONES FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBX INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDOR LTDA 

– TEMPERA SAPEZAL - TEMPERSAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora devidamente intimada a comprovar nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentar os documentos exigidos 

constante na ref. 4.

Comarca de Tabaporã

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 048/2018/DF

O Doutor Rafael Depra Panichella, MM Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Tabaporã/MT, no uso de suas Atribuições Legais,

CONSIDERANDO o disposto no Provimento 06/2014/CM, de 07/03/2014, 

onde tornou público, para ciência dos interessados, a abertura de 

processo seletivo com a finalidade de credenciar pessoas físicas na área 

de Assistência Socialno âmbito da Justiça de Primeira Instância;

RESOLVE:

Art. 1º – DESIGNAR os servidores efetivos abaixo relacionados para, sob 

a presidência do primeiro, compor a Comissão de Apoio ao Processo 

Seletivo de Credenciamento de Assistente Social na Comarca de 

Tabaporã/MT:

Edaiane Novais de Souza, matrícula 34605, efetiva, Técnica Judiciária –, 

lotada na Secretaria da Vara Única;

Marcos Antônio de Freitas , matrícula 32546, Efetivo, técnico Judiciário – 

Gestor Administrativa III;

Etienne Regina dos Santos e Carmo Strambaioli, matrícula 12242, Efetiva, 

Técnica Judiciária, Gestora Geral;

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Tabaporã - MT, 18 de outubro de 2018.

Rafael Depra Panichella. Juiz de Direito e Diretor do Foro

Edital

EDITAL N. 018/2018/DF - O Excelentíssimo Dr. RAFAEL DEPRA 

PANICHELLA, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Tabaporã, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, considerando 

o disposto no Provimento n. 06/2014-CM de 07.03.2014, torna público para 

ciência dos interessados, a abertura de processo seletivo com a 

finalidade de credenciar Pessoas Físicas na área de Assistência Social, 

cujo procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste edital.

* O Edital n° 018/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32354 Nr: 1275-83.2018.811.0094

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT/13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o pedido descrito às fls. 04/05, DETERMINO que a Sra. 

Gestora Judiciária da Vara única desta Comarca, certifique nos autos 

eventual ocorrência de recolhimento em duplicidade, consoante relatado 

pelo requerente, bem como, se aludido montante se encontra a disposição 

deste juízo, atentando-se aos documentos que instruem o presente pleito, 

em especial as respectivas guias de recolhimento.

Ultimada a aludida providência, tornem os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26847 Nr: 309-57.2017.811.0094
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONHEÇO dos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por 

ADEMIR MARTINS em face da execução que lhe move a Fazenda Pública 

Municipal, para fins de JULGAR IMPROCEDENTE a alegada nulidade do 

procedimento administrativo, bem como, a tese de prescrição, na forma do 

art. 487, I, do CPC.Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, translade-se cópia da presente sentença ao feito principal 

(cód.: 6863) e, não havendo requerimentos pendentes de deliberação, fica 

desde já determinado o arquivamento destes autos.Condeno a parte 

emabargante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, a teor do que 

dispõe o artigo 85, §3º, do CPC/15.FIXO em 05 (cinco) URHs os honorários 

do D. Causídico nomeado para representar o embargante, de acordo com 

a Tabela XIV da OAB/MT, sendo assim, EXPEÇA-SE competente 

certidão.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32403 Nr: 1298-29.2018.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elise da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Devidamente seguro o juízo, nos termos do § 1º do art. 16 da LEF.

Recebo os embargos tempestivos (art. 16, da LEF).

Cite-se/intime-se a embargada, para que no prazo de 30 dias, ofereça 

impugnação, nos termos do art. 17 da LEF.

 Após, com ou sem reposta, faça-me concluso para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32360 Nr: 1278-38.2018.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. P. de Freitas - ME, Gilmar Praxedes de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de ação de Embargos à Execução Fiscal ajuizada por G. P. de 

Freitas – ME e Gilmar Praxedes de Freitas, em face de Fazenda Pública 

Estadual, em que o embargante pugna pelo deferimento da assistência 

judiciária gratuita, bem como alega preliminar de cerceamento de defesa, 

ante a ausência de intimação na administrativa.

 Verifica-se da execução fiscal embargada, que o juízo não se encontra 

garantido.

Desta forma, sabe-se que a Lei de Execução Fiscal é clara ao dispor que 

somente se aplica as normas insculpidas no Código de Processo Civil 

quando aquelas forem omissas em seu bojo.

 Nesse sentido, o art. 1º da Lei de Execução fiscal estabelece que “Art. 1º 

- A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será 

regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.”.

O art. 16 da referida Lei estabelece norma específica sobre o assunto “§ 

1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a 

execução” (grifo e destaques nossos).

 Trata-se de norma especial em relação a regra geral estabelecida nos art. 

736 e seguintes do Código de Processo Civil.

Desta forma, para apresentação de embargos à execução fiscal, se faz 

necessário que o juízo esteja garantido, o que não ocorreu no presente 

caso, motivo pelo qual resta impossibilitado, por ora, o recebimento dos 

presentes embargos.

Destarte, intime-se o embargante para que garanta a execução, nos 

termos dos artigos 8º e 9º da LEF.

Após, retornem-se os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24103 Nr: 597-73.2015.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Elise da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos, etc.

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para MANIFESTAR-SE quanto ao 

prosseguimento PROFÍCUO do feito, mormente requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte exequente, 

CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20539 Nr: 827-23.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aroldo Dorow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A, 

WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Citação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25803 Nr: 804-38.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. P. de Freitas - ME, Gilmar Praxedes de 

Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos, etc.

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para MANIFESTAR-SE quanto ao 

prosseguimento PROFÍCUO do feito, mormente requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte exequente, 

CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32359 Nr: 1277-53.2018.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. P. de Freitas - ME, Gilmar Praxedes de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de ação de Embargos à Execução Fiscal ajuizada por G. P. de 

Freitas – ME e Gilmar Praxedes de Freitas, em face de Fazenda Pública 

Estadual, em que o embargante pugna pelo deferimento da assistência 

judiciária gratuita, bem como ilegitimidade passiva do segundo executado.

 Verifica-se da execução fiscal embargada, que o juízo não se encontra 

garantido.

Desta forma, sabe-se que a Lei de Execução Fiscal é clara ao dispor que 

somente se aplica as normas insculpidas no Código de Processo Civil 

quando aquelas forem omissas em seu bojo.
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 Nesse sentido, o art. 1º da Lei de Execução fiscal estabelece que “Art. 1º 

- A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será 

regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.”.

O art. 16 da referida Lei estabelece norma específica sobre o assunto “§ 

1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a 

execução” (grifo e destaques nossos).

 Trata-se de norma especial em relação a regra geral estabelecida nos art. 

736 e seguintes do Código de Processo Civil.

Desta forma, para apresentação de embargos à execução fiscal, se faz 

necessário que o juízo esteja garantido, o que não ocorreu no presente 

caso, motivo pelo qual resta impossibilitado, por ora, o recebimento dos 

presentes embargos.

Destarte, intime-se o embargante para que garanta a execução, nos 

termos dos artigos 8º e 9º da LEF.

Após, retornem-se os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10562 Nr: 185-21.2010.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Gomes Pereira, Ana Paula da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484/O, GERALDINO VIANA DA SILVA - OAB:12956

 Vistos.

I – Em atenção ao postulado de fls. 141, DETERMINO o cumprimento da 

decisão de fls. 133, mormente no que tange a realização das pesquisas 

de endereço da testemunha Aldair Teixeira (CPF 878.861.461-15);

II – Com o aporte de novos endereços da referida testemunha, EXPEÇA-SE 

carta precatória com a finalidade de inquirição, caso contrário, não sendo 

angariados endereços diversos dos já declinados os autos, dê-se vistas 

ao MPE;

III – Sem prejuízo, na forma do art. 367 do CPP, DECRETO a REVELIA da 

denunciada ANA PAULA DA SILVA, ante a mudança de endereço sem 

comunicação do juízo, tal como certificado às fls. 138, sendo assim, 

determino o regular prosseguimento do feito e, com o aporte e 

cumprimento da missiva a ser expedida com a finalidade descrita no item 

anterior, dou por encerrada a fase instrutória, abrindo-se prazo para as 

partes apresentarem memorais finais.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25541 Nr: 603-46.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. P. de Freitas - ME, Gilmar Praxedes de 

Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos, etc.

INTIME-SE pessoalmente a parte exequente para MANIFESTAR-SE quanto 

ao prosseguimento PROFÍCUO do feito, mormente requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte exequente, 

CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23833 Nr: 441-85.2015.811.0094

 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 Durvalina Pego da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado por Maria Durvalina Pego da Silva em face do Estado do 

Mato Grosso, nos autos da presente demanda, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO de MÉRITO.4.Providências 

FinaisCondeno a requerente em custas e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento), a ser calculado com base no valor da causa, na 

forma do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, ficando, no entanto, suspensa a 

exigibilidade, ante a gratuidade deferida às fls. 69, com fundamento no art. 

98, §3º, do referido Diploma Legal.Uma vez preclusa a fase recursal, não 

havendo requerimentos pendentes de deliberação, fica desde já 

autorizado o arquivamento do feito, com as baixas e anotações de 

praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32371 Nr: 1286-15.2018.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cledilei Lopes Riva - ME, Cledilei Lopes Riva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Devidamente seguro o juízo, nos termos do § 1º do art. 16 da LEF.

Recebo os embargos tempestivos (art. 16, da LEF).

Cite-se/intime-se a embargada, para que no prazo de 30 dias, ofereça 

impugnação, nos termos do art. 17 da LEF.

 Após, com ou sem reposta, faça-me concluso para deliberação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29676 Nr: 1894-47.2017.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Tabaporã - MT, Prefeito Municipal de 

Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região 

do Vale do Arinos - CISVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Jurídico Municipal - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Fernandes Maciel 

Esteves - OAB:14.143/MT

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTE os presentes EMBARGOS À 

EXECUÇÃO opostos por MUNICÍPIO DE TABAPORÃ/MT em face da 

execução que lhe move CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 

REGIÃO DO VALE DO ARINOS – CISVA, forte nas razões e fundamentos 

alhures consignados, para fins de DECLARAR INEXISTENTE o débito 

perseguido pelo embargado nos autos da execução de n.º 

570-90.2016.811.0094 – cód.: 29147, via de consequência, DECLARAR 

EXTINTA aludida execução, resolvendo a lide com análise de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.4.Disposições 

FinaisEm face da sucumbência, CONDENO o embargado ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.Preclusa a 

via recursal, certifique-se e não havendo requerimentos pendentes de 

deliberação, translade-se cópia da presente sentença ao feito principal, 

ficando desde já autorizado o arquivamento deste feito com as baixas e 

anotações de praxe.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.Tabaporã/MT, 09 de outubro de 2018.Rafael Depra 

PanichellaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11356 Nr: 107-90.2011.811.0094

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Gonçalves Godinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Vistos, etc.

Autos de Execução de Pena formalmente em ordem. Guia de execução 

conforme o art. 106, Lei 7.210/84.
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Caso haja executivo em andamento com ou sem condenação transitada 

em julgado (em âmbito Estadual), reúnam-se os autos, inclusive, 

providenciando a remessa destes autos àquele juízo de execução penal, 

na hipótese de tramitação em circunscrição judiciária diversa, conforme 

dispõe o artigo 1.549 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - Foro Judicial – C.N.G.C (Provimento nº 

41/2016-CGJ).

Certifique-se ainda, a Secretaria da Vara Única, se houve o pagamento 

dos dias-multa entabulados no presente executivo, expedindo-se guia 

para recolhimento e intimação do reeducando para pagamento.

 Designo a data de 05 de dezembro de 2018, às 14:00 horas, para 

realização de audiência admonitória.

 Intime-se o recuperando e seu Ilustre advogado, em caso de constituição 

de causídico por este.

Ciência ao Ministério Público Estadual. Intimem-se todos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29147 Nr: 570-90.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do 

Arinos - CISVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tabaporã - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Fernandes Maciel 

Esteves - OAB:14.143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Permaneçam os autos aguardando o Trânsito em Julgado da sentença 

proferida nos embargos em apenso (cód.: 29676).

Ultrapassado o referido prazo, certifique e tornem os autos conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28585 Nr: 1277-87.2017.811.0094

 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: AL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, com fundamento no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, razão porque 

DEFIRO o pedido de adoção de DANUBIA BEATRIZ BONFIM, qualificada 

nos autos, em favor do requerente ALTINO LAURO, também qualificado, 

sendo que a jovem passará a se chamar DANUBIA BEATRIZ BONFIM 

LAURO, sendo acrescentado em seu registro civil e demais documentos a 

pessoa do requerente como seu genitor e, os avós paternos ANTÔNIO 

LAURO e MARIA MARCILIA LAURO, mantendo o nome da genitora da 

adotanda e os avós maternos já constantes.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Transitada em julgado a sentença, EXPEÇA-SE o mandado de 

inscrição no registro civil competente, apenas para fins de acrescentar o 

nome do requerente como genitor, além de acrescentar o sobrenome do 

requerente e demais dados relativos aos avós paternos, observando-se 

fielmente as determinações contidas no artigo 47 da Lei nº 8.069/90, com 

redação dada pela Lei nº 12.010/2009. Oportunamente, com o retorno dos 

expedientes emitidos, ARQUIVE-SE o presente com as devidas baixas e 

anotações, atentando-se ao Segredo de Justiça.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20610 Nr: 899-10.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalvino Oliveira Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Citação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20548 Nr: 837-67.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A, 

WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Intimação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22469 Nr: 511-39.2014.811.0094

 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: RA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges - 

OAB:11471-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Intimação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21670 Nr: 1039-10.2013.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hildebrando José Pais dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed de Maringá Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Manfrin Benatti - 

OAB:12.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO BITTENCOURT FERRAZ 

DE CAMARGO - OAB:OAB/PR 52.665, FERNANDO ROCHA NEVES - 

OAB:OAB/PR 50.183

 Isso posto, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na IMPUGNAÇÃO ao CUMPRIMENTO de SENTENÇA, 

oposta por UNIMED REGIONAL MARINGÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO em face de HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS, via de 

consequência, determino o regular prosseguimento da presente 

execução.4.Providências FinaisCondeno o requerido no pagamento de 

custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% a ser calculado 

com base no valor atualizado da causa, em atenção ao disposto no 

parágrafo 2º do artigo 85, do Código de Ritos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se e intime-se o exequente para requerer o que de direito para 

prosseguimento do feito, mormente quanto ao prosseguimento da 

execução.Por fim, sem prejuízo do cumprimento das providências alhures, 

apenas para regularizar a anotação constante nos autos, determino que a 

Sra. Gestora proceda com a modificação da denominação da requerida na 

capa dos autos, para que, onde conste Unimed de Maringá Cooperativa de 

Trabalho Médico”, passe, doravante, a constar “Unimed Regional Maringá 

– Cooperativa de Trabalho Médico”.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31986 Nr: 1085-23.2018.811.0094

 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: LMFCM, ACFCM, VEM
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniely Neves Lauro - 

OAB:24285/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 o requerido, 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.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.Ciência ao Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20153 Nr: 443-60.2012.811.0094

 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: Loreni Marques de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Geraldo Vozniak - 

OAB:12979/MT, Marcos Rogério Mendes - OAB:MT/16.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal - OAB:

 Vistos, etc.

Diante dos ofícios do COREJ/IT acostados às fls. 203/204, noticiando o 

depósito dos valores devidos ao advogado e a requerente.

Determino a expedição do competente Alvará Judicial em favor do 

advogado da parte autora, observando os dados bancários indicados à fl. 

202, para levantamento dos valores descritos nos ofícios de fls. 203/204.

Proceda-se à Senhora Gestora Judiciária, aos procedimentos necessários 

para as vinculações/liberações dos valores depositados em favor do 

advogado da requerente.

No mais, intime-se a parte requerente, para conhecimento da presente 

decisão, bem como do levantamento em seu favor do valor indicado à fl. 

204 dos autos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25384 Nr: 492-62.2016.811.0094

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda., Décio 

Apolinário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizângela Calado Mendes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

presente demanda proposta por APOLINÁRIO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA em face de ELISANGELA CALADO MENDES 

FERREIRA, para fins de DECLARAR A RESCISÃO do instrumento particular 

de compromisso de venda e compra n.º 5009, encartado às fls. 25/27 dos 

autos, bem como, DETERMINAR o retorno das partes ao status quo ante 

do compromisso firmado e, assim, DETERMINAR a REINTEGRAÇÃO do 

requerente na posse do imóvel descrito no compromisso de venda e 

compra n.º 5009, e DETERMINAR ao requerente a restituição dos valores 

adimplidos pela requerida, com a RETENÇÃO do montante correspondente 

a 20% (vinte por cento) do valor já adimplido, o qual deverá ser atualizado 

monetariamente desde o efetivo pagamento e, acrescido de juros legais a 

partir da citação. No mais, quanto as eventuais benfeitorias, DETERMINO 

que, caso estas restem comprovadas nos autos, serão ressarcidas 

somente as benfeitorias necessárias, não assistindo a requerida o direito 

de retenção pela importância destas, nem o direito de levantar as 

eventuais benfeitorias voluptuárias. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito 

com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.4.Providências 

FinaisTendo a parte autora decaído em parte mínima do seu pedido, 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das despesas, custas e 

honorários que fixo em 20% sobre o valor da causa, em razão da 

expressa disposição contratual, além do lapso temporal que perdurou a 

inadimplência e as diversas tentativas amigáveis de composição, tal como 

comprovado pela parte autora, sendo efetivadas notificações mediante 

serviços jurídicos do procurador da parte (fls. 35).Com o trânsito em 

julgado, expeça-se Mandado de Reintegração de Posse do imóvel descrito 

no compromisso de venda e compra n.º 5009, em favor da parte autora e, 

não havendo requerimentos pendentes de deliberação, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31222 Nr: 661-78.2018.811.0094

 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: HAB, JKdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniely Neves Lauro - 

OAB:24285/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 à fl. 77, 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 acordo, 

o prazo para a parte requerida, oferecer contestação iniciará da data da 

audiência e, 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.Após, voltem-se os autos 

conclusos.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29445 Nr: 1749-88.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Adelar Konzen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas J. F. Bernardes - 

OAB:8247-B/MT, Ricardo Luiz Huck - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Antes de proceder na forma disciplinada no art. 355 (Do Julgamento 

Antecipado do Mérito) ou art. 357 (Do Saneamento e da Organização do 

Processo) do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15), DETERMINO a 

INTIMAÇÃO das partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir ou requerer o que entender de direito, no prazo comum de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão.

Atente-se às partes que a especificação de provas deverá se dar de 

forma específica, ou seja, citada a modalidade (perícia, testemunhal, etc), 

justificando a necessidade e os fatos que pretendem provar com cada 

uma delas, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 370 do CPC.

 Sem prejuízo das providências alhures, determino que a Sra. Gestora se 

diligencie no sentido de certificar se ocorreu o julgamento do Agravo de 

Instrumento n.º 1001772-71.2018.8.11.000 (fls. 148/150), bem como, 

juntar aos autos cópia do respectivo acórdão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32463 Nr: 1331-19.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Ferreira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO VALDIR PIRES - 
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OAB:10999-A

 Ação Penal registrada sob o nº. 1331-19.2018.811.0094 - Código nº. 

32463

 Decisão

Vistos, etc.

Devidamente citado (fl. 126), o acusado, por intermédio de advogado 

nomeado, apresentou resposta à acusação (fls. 129/132), arrolando como 

suas as testemunhas arroladas na denúncia.

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 09 de novembro de 

2018, às 13hs30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas, para comparecerem à audiência 

acima designada.

Intime-se o acusado, pessoalmente, bem como sua defesa.

Requisite o recambiamento do acusado, para comparecimento na 

solenidade, ora designada.

 Expeça-se carta precatória para oitiva de testemunha, que por ventura, 

resida em comarca diversa.

 Requisitem-se os policiais para comparecimento na audiência de 

instrução.

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.

 Tabaporã/MT, 17 de outubro de 2018.

Rafael Depra Panichella

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32506 Nr: 1363-24.2018.811.0094

 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: NPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Destarte, na forma do dispositivo alhures transcrito, INTIME-SE a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize o valor da 

causa, bem como junte aos autos, cópia da declaração de imposto de 

renda e/ou outros documentos hábeis em comprovar a insuficiência de 

recursos para custear as custas e despesas processuais, sob pena de 

preclusão.Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação da 

parte requerente, certifique-se e tornem os autos conclusos.Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11978 Nr: 713-21.2011.811.0094

 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): Carlos Cesar de Freitas, Jeova Amaral dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS CESAR DE FREITAS, Cpf: 

01864622121, Rg: 19347570, Filiação: Manuel Messias de Freitas e 

Ivanete Aparecida Souto de Freitas, data de nascimento: 10/01/1984, 

brasileiro(a), natural de Sinop-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 

(66) 9968 0865 e atualmente em local incerto e não sabido JEOVA 

AMARAL DOS SANTOS, Rg: 2250656-0, Filiação: Norão Amaral dos 

Santos e Luzia dos Santos Lima, data de nascimento: 13/10/1985, 

brasileiro(a), natural de Terra Roxa-PR, solteiro(a), serviços gerais. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: (...)Pena FinalInexistindo outras circunstâncias a incidir na 

espécie, resta o réu CARLOS CESAR DE FREITAS, qualificado nos autos, 

condenado à pena final de 05 (cinco) anose 10 (dez) meses de reclusão e 

583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.Fixo o valor de cada dia-multa 

em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, face à situação econômica do 

réu (art. 49, § 1º e art. 60, ambos do CP). Deve o valor do dia-multa ser 

atualizado monetariamente a partir da data do fato (STJ-Resp 91.264-SP, 

DJU de 02.03.98, p. 128). (...) Nesse sentido, nos termos do artigo 33, §2º, 

“b” do Código Penal, o regime inicial deverá ser INICIALMENTE FECHADO. 

(...) DO ACUSADO JEOVA AMARAL DOS SANTOS Pena FinalInexistindo 

outras circunstâncias a incidir na espécie, resta o réu JEOVA AMARAL 

DOS SANTOS, qualificado nos autos, condenado à pena final de 05 

(cinco) anose 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e 

três) dias-multa.Fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do 

salário mínimo, face à situação econômica do réu (art. 49, § 1º e art. 60, 

ambos do CP). Deve o valor do dia-multa ser atualizado monetariamente a 

partir da data do fato (STJ-Resp 91.264-SP, DJU de 02.03.98, p. 

128).Regime de CumprimentoTraz o Art. 387, §2º do CPP, § 2o “O tempo 

de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil 

ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime 

inicial de pena privativa de liberdade”.Nesse sentido, tem-se que o réu 

ficou preso cautelarmente 4 (quatro) meses, logo, aplicando a regra 

imposta no Código de Processo Penal, bem como disposta no art. 42 do 

Código Penal, conclui-se que falta ao réu o cumprimento uma pena de 05 

(cinco) anos e 6 (seis) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) 

dias-multa.Nesse sentido, pelas circunstâncias citadas, o regime inicial 

deverá ser INICIALMENTE FECHADO (...)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 10 de outubro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22469 Nr: 511-39.2014.811.0094

 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: RA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges - 

OAB:11471-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CRISTIANE ALVES DA SILVA ANTUNES, 

Filiação: Divina Aparecida Alves da Silva e Gerson Gomes da Silva, data 

de nascimento: 10/03/1981, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

casado(a), do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: “Ex positis”, ante a inércia da exequente JULGO EXTINTA a 

presente ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do 

CPC/15.Beneficiário de justiça gratuita.PRECLUSA a via recursal, sendo 

certificado o transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 
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Jaeger, digitei.

Tabaporã, 02 de outubro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2174 Nr: 84-57.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.B. Lopes Lima ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joemar Moraes Rosa - 

OAB:2.056MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A.B. LOPES LIMA ME, CNPJ: 

01059702000103. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/02/2005.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁVEIS - IBAMA em face de A.B. LOPES LIMA ME, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Transporte, recebimento e 

armazenagem de madeiras sem autorização, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 0/1998.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/10/1998

 - Valor Total: R$ 2.688,00 - Valor Atualizado: R$ 2.688,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Conforme já determinado em despacho 

anterior (fl. 88/89), caso restasse infrutífera a citação, já estaria 

autorizada a citação via editalícia. Assim sendo, expeça-se edital de 

citação, observando-se as determinações do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. 

Após, ultrapassado o prazo de citação, com ou sem manifestação do 

executado, vistas ao exequente para requerer o que entender de direito. 

Atente-se à Secretaria para o que está determinado nos despachos, a fim 

de se evitar conclusões desnecessárias. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 01 de outubro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21187 Nr: 553-25.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeliro dos Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDELIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, 

Cpf: 80312381115, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de VALDELIRO DOS SANTOS DE 

OLIVEIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU do 

imóvel n° 001.01.145.015.001, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 1378/2008, 1331/2009, 1589/2010, 1049/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2008

 - Valor Total: R$ 1.807,42 - Valor Atualizado: R$ 1.807,42 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Assim, antes de deferir o pedido de citação por edital 

pleiteada pela parte exequente, determino seja realizada busca de 

endereços via BACENJUD com a consequente expedição de citação nos 

endereços alavancados. Após, caso reste infrutífero ou o(s) endereço(s) 

obtido(s) seja(m) o(s) mesmo(s), determino a citação via edital.Após, 

ultrapassado todas essas etapas, vistas ao Exequente. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 25 de setembro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000173-09.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (ADVOGADO(A))

MARIA GOMES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO FERREIRA GOMES (EXECUTADO)

 

Vistos. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, 

que será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos 

termos do art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, 

certifique-se que não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo 

primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e 

avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 

na mesma oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial 

(artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer 

embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob 

pena de prosseguimento da execução; 5. Efetuada a penhora e designada 

data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7794 Nr: 43-22.2007.811.0094
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 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leidiane Aparecida Baesso dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codopel - Credi Fácil, Valdemir José Dobri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felício Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470/MT, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT

 Vistos, etc.

No perante processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito 

de localizar o devedor e/ou bens penhoráveis, sem êxito.

 Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a 

execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, começará a 

correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 

195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis).

 Após o prazo suspensivo de 1 ano, arquivem-se os autos, os quais 

poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a 

requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos 

que demonstrem a existência de bens penhoráveis.

 Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis 

ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos 

de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a 

modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 – SP. 

Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12).

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 5868 Nr: 907-31.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. R. V. Mazzaro - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antenor Fontoura & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista certidão de fl. 159, intime-se pessoalmente exequente para 

que dê andamento no feito e requerer o que entender de direito no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 

485, III, do CPC.

 Ressalta-se que deve a exequente dar o devido andamento no feito, não 

sendo aceito apenas juntadas de substabelecimentos sem a devida 

movimentação processual.

 Após, conclusos.

Comarca de Tapurah

Diretoria do Fórum

Edital

PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO DE NÍVEL 

SUPERIOR REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE 

TAPURAH

 EDITAL N. 003/2018/DF

A Excelentíssima Senhora Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito, no uso 

de suas atribuições legais e, com fundamento na Lei Federal n.11.788/08, 

de 25 de setembro de 2008, da Resolução n. 008/2011 /PRES/TP, alterada 

pela Resolução n. 020/2014/TP, torna público a data, local e horário para 

realização da prova para o Processo Seletivo para contração de 

estagiários de nível superior para o Fórum da Comarca de Tapurah, 

mediante as condições estabelecidas no Edital 01/2018/DF.

1- DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA PROVA

Data: 21 de outubro de 2018.

Horário: Das 9h às 12h.

Local: Escola Estadual Cândido Portinari

Endereço: Rua dos Angicos, 1602, bairro Cristo Rei, Tapurah/MT.

O candidato deverá comparecer ao local de prova munido de documento 

de identidade original e caneta esferográfica de tinta preta ou azul, com 

antecedência mínima de 30 minutos.

Tapurah, 18 de outbro de 2018.

Melissa de Lima Araújo. Juíza de Direito em Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63854 Nr: 1589-84.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MOACIR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:OAB/SP 239.437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1589-84.2018.811.0108 – código 63854

Execução

Vistos.

Intime-se o requerente a recolher as custas e taxas devidas, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tapurah/MT, 17 de julho de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 56279 Nr: 232-06.2017.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA APARECIDA DA ROSA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAKOTA NORDESTE S/A, DAKOTA 

CALÇADOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Trentin - 

OAB:RS0045553

 PROCESSO Nº: 232-06.2017.811.0108 (Código nº 56279)

EMBARGANTE: Maristela Aparecida Rosa - Me

EMBARGADO: Dakota Nordeste S/A e Dakota Calçados S/A

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Recebo os Embargos à Execução para discussão, eis que tempestivos, 

nos termos do Art. 915 do NCPC, consoante certidão de fl. 26.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Intime-se, pois, a embargada para, no prazo legal, manifestar sobre os 

presentes embargos, nos termos do Art. 920 do CPC.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Tapurah (MT), 04 de junho de 2018.

 Melissa de Lima Araújo

 Juíza de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 52111 Nr: 608-26.2016.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BR NOVA SISTEMAS NUTRICIONAIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos da Silva Weiss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA LUSTOSA SIMÃO - 

OAB:345816, SERGIO HENRIQUE FERREIRA VICENTE - OAB:101.599/SP, 

TIAGO GUEDES BORGES - OAB:325457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte exequente, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, complemento do 

depósito da diligência, no valor de R$ 315,90, em favor da Oficiala de 

Justiça Layza Michelle Souza Serra, devendo para tanto acessar o CPD – 
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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, em conformidade com o requerimento a fl. 39, sob 

pena de expedição de certidão de crédito em favor do Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 15038 Nr: 210-36.2003.811.0108

 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: VALMOR FAVRETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ANTONIO NIEDERMEYER, Vanderlei 

Medrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:MT 8.347, 

Alváro da Cunha Neto - OAB:MT 12.069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 5 dias requerer o que entender de direito sob pena de 

extinção da ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 51568 Nr: 330-25.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAKOTA NORDESTE S/A, DAKOTA CALÇADOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISTELA APARECIDA DA ROSA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bianca Trentin - 

OAB:RS0045553, Karine de Bacco Geremia - OAB:RS0092961, 

Morgana Cristina Tondin Vieira - OAB:RS0066000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias dar andamento ao feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 43669 Nr: 2604-64.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVAN LEONARDO GETTEN, GEVESON 

LEANDRO GETTEN, DALIANE APARECIDA DE OLIVEIRA, LEONILDE 

SANTINE GETTEN, JOAO VILSON GETTEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082, MARCO AURELIO PIACENTINI - OAB:7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raphael Naves Dias - 

OAB:MT0014847O

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte executada 

quanto ao conteúdo do r. despacho: "VISTOS. Considerando a notícia de 

descumprimento do acordo (f.173-175), tendo a parte exequente 

postulado pelo prosseguimento do feito, determino a intimação dos 

executados para se manifestarem no prazo de cinco dias, sob pena de 

prosseguimento do feito. Transcorrido o prazo, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 54920 Nr: 2111-82.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON CARDOSO DA SILVA, CACILDA 

BEZERRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça de fls. 45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 55431 Nr: 2388-98.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM EDUARDO VOLPATO ZUCOLLI, Jair 

Modesti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da citação 

negativa do executado Jair Modesti, fls. 49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 19620 Nr: 672-51.2007.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN ALOYSIO NEUMANN, Arnold José 

Neumann, LOURDES CONCEIÇÃO NEUMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA FERREIRA ARAUJO 

GOUVEIA - OAB:OAB/MT 12930, Gustavo Amato Pissini - 

OAB:SP0261030, JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK - OAB:5346/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:MT 6214-B

 Certifico para os devidos fns que decorreu o prazo solicitado pelo 

exequente, assim, impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por 

meio de seu procurador, para no prazo de 5 dias para dar prosseguimento 

do feito, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão da 

execução, nos termos do art. 921, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 56743 Nr: 495-38.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELIR CAPPELLARI, GERSON SELINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 10 dias dar andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 57532 Nr: 917-13.2017.811.0108

 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: Jaimilton Rocha Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 15 dias especificar as provas que pretende produzir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 61979 Nr: 427-54.2018.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIR CAPPELLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:MT 19.077-A

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte embargada, por 

seu procurador, quanto ao conteúdo do r. despacho em que: "Com 

espeque no teor do art. 919 do Código de Processo Civil, RECEBO os 

embargos à execução, sem, contudo, conferir-lhe efeito suspensivo. 

Proceda-se à intimação da exequente, através do advogado constituído, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, veicular manifestação [art. 920, inciso I 

do Código de Processo Civil]. Concedo ao embargante o benefício da 

justiça gratuita. Intimem-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 54960 Nr: 2131-73.2016.811.0108

 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: Odila Coser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIZETE DOMINGAS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 Impulsiono os autos para a intimação das partes, por seus procuradores, 

para no prazo de 15 dias especificarem as provas que pretendem 

produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 58307 Nr: 1331-11.2017.811.0108

 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: JRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YGVM, VRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TIMOTEO DE LIMA - 

OAB:7199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábia Cristina Walter - 

OAB:MT 16136

 Impulsiono os autos para a intimação das partes, por seus procuradores, 

quanto ao conteúdo da r. sentença, em que: "(...)Ante o exposto, 

HOMOLOGO os termos do acordo entabulado entre as partes, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 

487, inciso III, alínea b, do CPC. Traslade cópia da presente sentença aos 

autos sob nº 203-49.2016.811.0108 - Cód. 51930. (...)"

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50074 Nr: 1618-42.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MBS, MCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDEMIR STEINBACH, Cpf: 

03590407131, Rg: 1.999.945-3, brasileiro(a), solteiro(a). 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 opor(oporem) embargos.

Bem(ns) Penhorado(s): Charrete de Madeira - de cor Vermelha. Estado do 

Bem: em pleno uso e bom estado, 02 (dois) pneus em bom estado. 

Avaliação: R$4.000,00 (quatro mil reais).

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, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

 Tapurah, 15 de outubro de 2018

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 63660 Nr: 1445-13.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se ofício à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, com a 

finalidade de requisitar, no prazo de 10 (dez) dias, a remessa de copia do 

contrato social e posteriores alterações da empresa Muller Máquinas e 

Peças Agrícolas Ltda.

Expeça-se mandado de constatação, que deverá ser instruído com 

levantamento fotográfico, para verificar as condições e se a empresa 

Muller Máquinas e Peças Agrícolas Ltda. se encontra em funcionamento.

Expeça-se ofício ao INDEA, com a finalidade de requisitar, no prazo de 10 

(dez) dias, informações sobre a existência de animais/semoventes 

registrados em nome de Elói Muller e Bernardina Borges Muller

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65801 Nr: 2728-71.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLB AGRONEGOCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVAN LEONARDO GETTEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação da MM.(a). Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, em Ordem de Serviço nº 002/2016 

– DF, art. 1º, que autoriza a movimentação processual por ato de Gestor 

Judicial ou substituto legal, impulsiono a presente deprecata para intimar 

da parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 

30 dias, o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para 

tanto acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra Nada mais. É o que tenho a impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65771 Nr: 2710-50.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANÍZIO CEZAR DE EMÍLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DELONI TRICHES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO DE ANDRADE - 

OAB:6.780/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação da MM.(a). Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, em Ordem de Serviço nº 002/2016 

– DF, art. 1º, que autoriza a movimentação processual por ato de Gestor 

Judicial ou substituto legal, impulsiono a presente deprecata para intimar 

da parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 

30 dias, o recolhimento das custas processuais de distribuição do ato 

deprecado, bem como efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo 

de 30 dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 
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encontra Nada mais. É o que tenho a impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 63661 Nr: 1446-95.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDINA BORGES MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se ofício à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, com a 

finalidade de requisitar, no prazo de 10 (dez) dias, a remessa de copia do 

contrato social e posteriores alterações da empresa Muller Máquinas e 

Peças Agrícolas Ltda.

Expeça-se mandado de constatação, que deverá ser instruído com 

levantamento fotográfico, para verificar as condições e se a empresa 

Muller Máquinas e Peças Agrícolas Ltda. se encontra em funcionamento.

Expeça-se ofício ao INDEA, com a finalidade de requisitar, no prazo de 10 

(dez) dias, informações sobre a existência de animais/semoventes 

registrados em nome de Elói Muller e Bernardina Borges Muller

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 61249 Nr: 3135-14.2017.811.0108

 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: Cristiangela Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) ISSO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA proposta por CRISTIANGELA SILVA SANTOS contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ficando resolvido o processo 

na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Por 

sucumbente, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e 

de honorários advocatícios à procuradora do réu, arbitrados no percentual 

de 10 % sobre o valor da causa. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 64180 Nr: 1785-54.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSICLER ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO LUIZ MARON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON TOMIELLO - OAB:45.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Considerando-se o teor da certidão do oficial de justiça, que 

evidencia que a testemunha não foi localizada no endereço indicado, 

devolva-se a carta precatória registrando-se as homenagens de estilo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 64223 Nr: 1815-89.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIRA CRISTINA MORAES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Schmidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVES GONÇALVES DE 

ARAUJO - OAB:TO/3536, GADDE PEREIRA GLÓRIA - OAB:TO/4314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Exaurido o objeto da missiva, devolva-se para o juízo Deprecante. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 64224 Nr: 1816-74.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIRA CRISTINA MORAES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Schmidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVES GONÇALVES DE 

ARAUJO - OAB:TO/3536, GADDE PEREIRA GLÓRIA - OAB:TO/4314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Exaurido o objeto da missiva, devolva-se para o juízo Deprecante. 

Cumpra-se

Comarca da Terra Nova do Norte

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL Nº 011/2018-DF

O EXMO. SR. DR. JEAN PAULO LEÃO RUFINO – MM. Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Terra Nova do Norte, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para ciência 

dos interessados, a HOMOLOGAÇÃO das inscrições para o processo 

seletivo de credenciamento para o cargo de Assistente Social.

Todos os atos relativos ao presente Processo de Seleção, convocações, 

comunicados, resultados, serão disponibilizados no átrio do Fórum, no site 

do Tribunal de Justiça www.tj.mt.gov.br, ou publicados no Diário da 

Justiça Eletrônico. E, para que chegue ao conhecimento de todos, é 

expedido o presente Edital.Em Terra Nova do Norte/MT, 11 de Outubro de 

2.018. JEAN PAULO LEÃO RUFINO. Juiz Diretor do Foro –

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64785 Nr: 943-46.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFG BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJ AGROINDUSTRIAL EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANI MARIANI VOZNIAK - 

OAB:18391/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, 

DETERMINANDO a ABSTENÇÃO e/ou EXCLUSÃO do PROTESTO sobre o 

CNPJ/nome da requerente AFG BRASIL S/A, bem como de qualquer 

restrição inserida nos bancos de dados da SERASA e dos órgãos 

restritivos de crédito, com relação à dívida oriunda do boleto bancário de 

fl. 26, no importe de R$ 23.416,32 (vinte e três mil, quatrocentos e 

dezesseis reais e trinta e dois centavos). EXPEÇA-SE ofício para que o 

SERASA exclua o nome do requerente dos seus bancos de dados, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expedindo-se certidão negativa sem 

restrição, que deverá ser juntada aos autos, sob pena de incorrer em 

crime de desobediência.INTIME-SE o requerido para que se abstenha de 

protestar e/ou exclua eventual protesto sobre o CNPJ/nome do requerente 

em relação ao boleto de f. 26.Designe-se audiência de conciliação, 

conforme pauta do conciliador.Cite-se o requerido para comparecer a 

audiência de mediação e conciliação, observando rigorosamente o 

previsto no paragrafo 1º e seguintes do artigo 695 do CPC.Não havendo 

acordo na audiência supra, a parte requerida será intimada na própria 

audiência, passando a incidir, a partir de então, o prazo de 15 dias para 

apresentação de sua defesa (art. 335, I, do NCPC).Transcorrido o prazo, 

certifique-se.Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Terra Nova do Norte, 16 de outubro 

de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52172 Nr: 856-66.2013.811.0085

 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: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do advogado (a) 

da sentença proferida, consoante fl. 991/997..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51254 Nr: 1204-21.2012.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS TRIFON PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor para 

vista das fls.54 (informa transferência dos valores depositados para 

conta única do Tesouro Nacional).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59968 Nr: 1352-90.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O

 Processo nº: 1352-90.2016.811.0085 (Código 59968)

Réu: Gean dos Santos de Oliveira

Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que o parquet imputa ao 

acusado GEAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA a prática, em tese, do delito 

capitulado no artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

A denúncia foi recebida, conforme decisão de fls. 29.

Citado, o acusado apresentou resposta à acusação às fls. 31/32.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Decido.

Após detida análise dos autos, verifico estarem presentes o fumus 

commissi delicti, ou seja, prova da materialidade e indícios de autoria, 

máxime pelos depoimentos prestados na fase policial.

 Portanto, não estão presentes quaisquer das causas ensejadoras da 

absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP.

Por derradeiro, designo a audiência de instrução para o dia 06/02/2019, às 

15h20min, por ausência de vaga anterior na pauta.

Destarte, OFICIE-SE a delegacia de Polícia Civil desta urbe, a fim de que 

apresente o laudo pericial de eficiência de arma de fogo.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52528 Nr: 1176-19.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor para 

vista das fls. 92/93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52949 Nr: 170-40.2014.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato com a Sra. Carmem do Departamento de 

Contabilidade do TJMT obtive a informação de que os processos 

119044/2015, 119045/2015 e 119046/2015, respectivamente pertencentes 

aos autos 52946, 52948 e 52949, foram pagos ao credor/autor conforme 

comprovante anexo. Desta feita, passo a intimar o autor acerca dos 

documentos juntados para querendo manifestar-se no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52948 Nr: 169-55.2014.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato com a Sra. Carmem do Departamento de 

Contabilidade do TJMT obtive a informação de que os processos 

119044/2015, 119045/2015 e 119046/2015, respectivamente pertencentes 

aos autos 52946, 52948 e 52949, foram pagos ao credor/autor conforme 

comprovante anexo. Desta feita, passo a intimar o autor acerca dos 

documentos juntados para querendo manifestar-se no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52946 Nr: 167-85.2014.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato com a Sra. Carmem do Departamento de 

Contabilidade do TJMT obtive a informação de que os processos 

119044/2015, 119045/2015 e 119046/2015, respectivamente pertencentes 

aos autos 52946, 52948 e 52949, foram pagos ao credor/autor conforme 

comprovante anexo. Desta feita, passo a intimar o autor acerca dos 

documentos juntados para querendo manifestar-se no prazo de 15 dias.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 1272/2018 - DIRETORIA

O Excelentíssimo Senhor Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o Servidor José Carlos de Souza Cândido, matrícula 

nº 32738, Analista Judicial, na função de Gestor Geral, foi convocado 

para curso Sipia/Sinase,

 RESOLVE:

 I - LOTAR e DESIGNAR a servidora Monik Assad de Lima, matrícula 

21427, Gestor Administrativa III, na Diretoria do Foro desta comarca, para 

desempenhar a função de Gestor Geral Substituto do dia 17 ao dia 21 de 

setembro de 2018.

II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Divisão de Cadastro e 

Informação e ao Departamento de Pagamento Pessoal.

 Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 18 de outubro de 2018.

 Elmo Lamoia de Moraes

Juiz de Direito e Diretor do Foro
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desempenhar a função de Gestor Geral Substituto do dia 17 ao dia 21 de 

setembro de 2018.

II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Divisão de Cadastro e 

Informação e ao Departamento de Pagamento Pessoal.

 Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 18 de outubro de 2018.

 Elmo Lamoia de Moraes

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59626 Nr: 49994-21.2016.811.0077

 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: Aparecida de Copacabana Vilasboas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devonzil Ferreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Costa - 

OAB:22.139/B-MT

 DESPACHO

Vistos.

Diante do teor da certidão retro, dê-se vistas ao autor para impugnação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53955 Nr: 638-28.2014.811.0077

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renan Kenedy Sólis Aliendre, Joana Sólis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Reis Aliendre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carina Cristina França Soares - 

OAB:17.659/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a devolução da missiva sem o seu devido cumprimento, 

ante a não localização do executado, intime-se a parte exequente para 

que se manifeste no prazo de 05 dias.

Cadastre-se a advogada dativa no Sistema Apolo para que receba 

intimações em seu nome.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62752 Nr: 1348-43.2017.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo da 2ª Vara Federal de Cáceres-MT, Ministério 

Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT, Valdeci Leite da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução para o dia 02/03/2017, às 12:00horas.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62752 Nr: 1348-43.2017.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo da 2ª Vara Federal de Cáceres-MT, Ministério 

Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT, Valdeci Leite da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 Considerando a não intimação do réu, redesigno a audiência para o dia 

22/01/2018, às 10h00min.

Intime-se o réu para interrogatório.

Comunique-se o juízo deprecante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56328 Nr: 508-04.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimunda Souza de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 DELIBERAÇÕES

Em razão da ausência de intimação das testemunhas, redesigno a 

audiência para o dia 04/07/2017, às 14h30min.

Expeça-se mandado de intimação das testemunhas residentes nesta 

Comarca e da ré.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati
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 Cod. Proc.: 24168 Nr: 765-44.2006.811.0077

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG, AVPA, EAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruth Aiardes - 

OAB:15.463/MT

 Diante da nomeação da Exma. Sra. Defensora Pública para esta Comarca, 

desconstituo o Nobre causídico nomeado como Advogado Dativo e 

determino vistas dos autos à Defensoria Pública para prosseguimento do 

feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 24168 Nr: 765-44.2006.811.0077

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG, AVPA, EAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruth Aiardes - 

OAB:15.463/MT

 DESPACHO

Após consulta aos sistemas informatizados:

 BACENJUD

Foram informados os endereços disponíveis nos cadastros bancários.

 INFOJUD

Foram informados os endereços disponíveis no cadastro da Receita 

Federal, que são os mesmos constantes dos autos.

 RENAJUD

Não há veículo registrado em nome da parte executada.

Em virtude do resultado:

Intime-se a parte autora para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63259 Nr: 1568-41.2017.811.0077

 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 Carneiro Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomir Fernandes Carneiro, Jandir Fernandes 

Carneiro, Mirlei Fernandes Carneiro, Anadir Fernandes Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Delis de Queiroz - 

OAB:16.802-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de homologação de transação extrajudicial entabulado 

perante o Conciliador atuante nesta Comarca.

Considerando a confluência de vontades, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

e HOMOLOGO por sentença, para que possa produzir seus jurídicos e 

legais efeitos, a transação celebrada entre as partes e, via de 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com 

fundamento no art. 487, I e III, b, do Código de Processo Civil.

Os alimentos, as visitas e a guarda dos filhos menores ficam reguladas 

conforme pactuado.

Sem custas, em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita.

Com fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

P.R.I.

Após, ao arquivo, com baixa.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61021 Nr: 544-75.2017.811.0077

 AÇÃO: Termo Circunstanciado->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 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

 Certifico e dou fé que, nesta data, intimo o novo advogado nomeado da 

autora do fato, Dr. Thiago Cruz Furlanetto Garcia Barbosa – OAB/MT 

13.607, acerca das decisões abaixo, sobre a audiência designada e da 

nomeação:

DECISÃO do dia 10/10/2018

Vistos, etc. Considerando a arguição de suspeição do Ex. Juiz de Direito 

Elmo Lamoia de Moraes, e na qualidade de seu substituto legal, designo 

audiência de instrução para 11/12/2018, às 15h00min, data em que será 

ouvida a testemunha Tânia de Souza Alvarenga. Intimem-se as partes e 

testemunha.

DECISÃO do dia 11/10/2018

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de substituição de defensor dativo requerido pela 

querelada. Não vislumbrando qualquer prejuízo, defiro o pedido de 

nomeação do advogado Thiago Cruz Garcia, OAB/MT 13.607, como 

defensor dativo da querelada devendo ser intimado pessoalmente para 

cumprir o múnus atributo, bem como a audiência designada. Cumpra-se 

ainda integralmente e com urgência as determinações de fls. 95. Dê-se 

ciência às partes e ao Ministério Público Estadual.

Para constar, lavrei a presente.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101211 Nr: 456-98.2013.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEOMAR MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO DE LIMA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 Autos nº. 456-98.2013.811.0102

Código nº. 101211

Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o requerido comprovou nos autos o 

adimplemento do acordo (fl. 181/182), tendo decorrido o prazo de 10 (dez) 

dias, sem manifestação do exequente quanto a eventual descumprimento.

Assim, CANCELO a penhora realizada à fl. 87/88.

Decorrido o prazo para eventual recurso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da sentença proferida nos autos.

Após, ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, sem prejuízo de 

posterior desarquivamento a pedido do interessado.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera/MT, 10 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106593 Nr: 924-91.2015.811.0102

 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: MARLEY ARAUJO DE FREITAS, JAQUELINE ARAÚJO 

DE FREITAS, PATIELLI ARAÚJO DE FREITAS, TAMARA ARAÚJO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE TAL E OUTROS, RAIMUNDO DE 

SOUZA MONTEIRO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMERIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar em relação a certidão do oficial de justiça juntada à ref. 113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104901 Nr: 310-86.2015.811.0102

 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: PAULO MARTINS SCHUSTER, ELZA VENTURA 

PORFÍRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVELINO ORIZUR ORTIZ, MARIA APARECIDA 

DE OLIVEIRA ORTIZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar nos autos em relação aos AR devolvidos de ref. 98 e 99.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125811 Nr: 2615-38.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GINESIO ZOZ, Maria Eliete Seleski Zoz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAUZ FILHO - 

OAB:27171, Carlos Eduardo Gonçalves de Almeida - OAB:76169, 

EDGAR KINDERMANN SPECK - OAB:OAB/PR 23.539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2615-38.2018.811.0102

Código nº: 125811

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que a parte autora não comprovou o 

recolhimento das custas e taxa judiciária.

Assim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o recolhimento de custas e taxa judiciária, sob pena de 

cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC).

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera/MT, 17 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125787 Nr: 2602-39.2018.811.0102

 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: APC, LGDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2602-392018.811.0102

Código n. 125787

Vistos, etc.

Trata-se de ação de homologação de transação extrajudicial, proposta por 

LILIA GESSI DIEDRICH CAPELARI e ADILARPEDRO CAPELARI, na qual as 

partes pactuaram quanto à dissolução do casamento, bem como a partilha 

de bens, informando ainda, não haverem filhos menores.

 O instrumento do acordo está em ordem e, pois, apto a merecer 

homologação.

Diante disso, tratando-se de direito disponível, HOMOLOGO o acordo 

entabulado pelas partes, na forma e condições pactuadas no termo de 

pág.04/05, e por consequência DECRETO O DIVÓRCIO DO CASAL, com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 6.515/77 e do artigo 226, §6º da Constituição 

da República.

A requerente de voltará a utilizar o nome solteira, qual seja LILIA GESSI 

DIEDRICH.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC, integrando a 

presente sentença os termos do acordo formalizado à pág. 04/05.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, EXPEÇA-SE 

Mandado de Averbação ao Cartório do Serviço Notarial e Registral das 

Pessoas Naturais de Santa Helena/PR, para que proceda às averbações 

necessárias.

Sem custas, uma vez que concedo os benefícios da gratuidade da justiça.

Depois de tudo cumprido, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera-MT, 17 de Outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125669 Nr: 2546-06.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ GERSTBERGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2546-06.2018.811.0102

Código n°: 125669

Vistos, etc.

I) RECEBO a inicial em todos os seus termos.

 II) DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

III) INTIME-SE a parte autora, que deverá informar no prazo de 05 (cinco) 

dias, se tem interesse na realização da audiência de conciliação.

 IV) Manifestado o desinteresse, CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo Civil) 

observando o artigo 183 do CPC.

V) Caso a autora permaneça inerte no quinquídio acima ou informe ter 

interesse na audiência, DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme 

pauta do conciliador da Comarca de Vera/MT.

VI) INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem 

as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente 

ou por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, § 8º, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC).

VII) Na hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação ou 

verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida 

contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC).

 VIII) Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o 

termo inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação.

IX) Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

X) Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.
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XI) 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.

XII) Por fim, conclusos para deliberação.

XIII) CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 17 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125667 Nr: 2545-21.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE CHIARETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2545-21.2018.811.0102

Código n°: 125667

Vistos, etc.

I) RECEBO a inicial em todos os seus termos.

 II) DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

III) INTIME-SE a parte autora, que deverá informar no prazo de 05 (cinco) 

dias, se tem interesse na realização da audiência de conciliação.

 IV) Manifestado o desinteresse, CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo Civil) 

observando o artigo 183 do CPC.

V) Caso a autora permaneça inerte no quinquídio acima ou informe ter 

interesse na audiência, DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme 

pauta do conciliador da Comarca de Vera/MT.

VI) INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem 

as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente 

ou por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, § 8º, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC).

VII) Na hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação ou 

verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida 

contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC).

 VIII) Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o 

termo inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação.

IX) Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

X) Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

XI) 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.

XII) Por fim, conclusos para deliberação.

XIII) CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 17 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125665 Nr: 2543-51.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANA GARCIA DASSI BOEING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RECEBO a inicial em todos os seus termos. II)DEFIRO os benefícios da 

justiça gratuita.III)INTIME-SE a parte autora, que deverá informar no prazo 

de 05 (cinco) dias, se tem interesse na realização da audiência de 

conciliação. IV)Manifestado o desinteresse, CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo 

Civil) observando o artigo 183 do CPC.V)Caso a autora permaneça inerte 

no quinquídio acima ou informe ter interesse na audiência, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, conforme pauta do conciliador da Comarca de 

Vera/MT.VI)INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem 

as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente 

ou por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, § 8º, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC).[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125664 Nr: 2542-66.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEI MARQUES DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2542-66.2018.811.0102

Código n°: 125664

Vistos, etc.

I) RECEBO a inicial em todos os seus termos.

 II) DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

III) INTIME-SE a parte autora, que deverá informar no prazo de 05 (cinco) 

dias, se tem interesse na realização da audiência de conciliação.

 IV) Manifestado o desinteresse, CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo Civil) 

observando o artigo 183 do CPC.

V) Caso a autora permaneça inerte no quinquídio acima ou informe ter 

interesse na audiência, DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme 

pauta do conciliador da Comarca de Vera/MT.

VI) INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem 

as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente 

ou por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, § 8º, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC).

VII) Na hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação ou 

verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida 

contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC).

 VIII) Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o 

termo inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação.

IX) Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos:
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1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

X) Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

XI) 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.

XII) Por fim, conclusos para deliberação.

XIII) CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 17 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125663 Nr: 2541-81.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA XAVIER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2541-81.2018.811.0102

Código n°: 125663

Vistos, etc.

I) RECEBO a inicial em todos os seus termos.

 II) DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

III) INTIME-SE a parte autora, que deverá informar no prazo de 05 (cinco) 

dias, se tem interesse na realização da audiência de conciliação.

 IV) Manifestado o desinteresse, CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo Civil) 

observando o artigo 183 do CPC.

V) Caso a autora permaneça inerte no quinquídio acima ou informe ter 

interesse na audiência, DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme 

pauta do conciliador da Comarca de Vera/MT.

VI) INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem 

as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente 

ou por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, § 8º, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC).

VII) Na hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação ou 

verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida 

contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC).

 VIII) Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o 

termo inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação.

IX) Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

X) Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

XI) 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.

XII) Por fim, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 17 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125649 Nr: 2530-52.2018.811.0102

 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: LM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2530-52.2018.811.0102Código n°: 125649Vistos, etc. 

1.RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2.PROCESSE-SE o presente 

feito em SEGREDO DE JUSTIÇA (artigo 155, II, CPC).3.DEFIRO o pedido de 

Justiça gratuita.4.Nos termos do artigo 695 do CPC, DESIGNE-SE audiência 

de conciliação, conforme pauta do conciliador da Comarca de 

Vera/MT.5.INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem 

as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente 

ou por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC).6.Na hipótese do parágrafo anterior, 

caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, 

o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início na data da 

audiência (art. 335, I, NCPC). 7.Decorrido o prazo para contestar o pedido, 

e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 

do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos:1.Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado;2.Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões 

incidentais;3.Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou 

no seu prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.8.Após, 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância.9.Registre-se, ainda, que não serão 

consideradas relevantes as questões não adequadamente delineadas e 

fundamentadas nas peças processuais, além de todos os demais 

argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência 

reiterada.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Vera/MT, 17 de Outubro 

de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125644 Nr: 1002712-15.2018.811.0007

 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: Alta Floresta Motos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANFORT ESTOFADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1002712-15.2018.811.0102

Código nº: 125644

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que a parte autora não comprovou o 

recolhimento das custas e taxa judiciária.

Assim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o recolhimento de custas e taxa judiciária, sob pena de 

cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC).
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Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera/MT, 17 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105651 Nr: 600-04.2015.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIRIO ENDERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denofa do Brasil S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT3.551

 Autos n. 600-04.2015.811.0102

Código n. 105651

Vistos, etc.

Considerando a decisão proferida pelo e. Tribunal de Justiça (ref. 76) 

CUMPRA-SE a sentença de ref. 57.

 No mais, INTIMEM-SE as partes sobre o retorno dos autos à origem.

 Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido do interessado.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 10 de Outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109262 Nr: 302-75.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ferreira de Souza, ESPOLIO DE VICENTE 

FERREIRA DE SOUZA, ESPOLIO DE RITA MARIA DE SOUZA, MARIA DO 

ROSARIO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMES KING CARR DE MUZIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502, 

LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 Autos nº. 302-75.2016.811.0102

Código nº. 109262

Vistos, etc.

Trata-se de manifestação apresentada pelos autores nos autos, onde, 

pugnam para que o restante do valor atinente aos honorários periciais que 

cabe aos autores seja consignado/quitado no momento da apresentação 

do laudo pericial. Afirma que pagaram o valor de 50%, e que a decisão 

autoriza ao perito levantar, no momento, somente 50% do valor da perícia.

Contudo, verifica-se que a faculdade do levantamento de 50% do valor da 

perícia pelo perito nomeado, definida no código processual civil, não 

autoriza que as partes também depositem somente o valor de 50%, sendo 

necessário o depósito do valor total. Vejamos. O artigo 465, §3° do CPC 

traz que “as partes serão intimadas da proposta de honorários para, 

querendo, manifestar-se no prazo comum de 05 (cinco) dias, após o que o 

juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do artigo 95”. Já 

o artigo 95 traz que “Cada parte adiantará a remuneração do assistente 

técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que 

houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de 

ofício ou requerida por ambas as partes”.

Em nenhuma parte a legislação processual admite a parte parcelar o 

pagamento da perícia, devendo ser “adiantada” a remuneração, conforme 

traz o artigo 95 do CPC.

No mais, verifica-se que ambas as partes foram intimadas do valor da 

perícia designada nos autos, se insurgindo somente quanto já designada a 

perícia, o que se verifica a preclusão temporal do que já foi determinado 

no processo.

 Assim, por ausência de previsão legal, INDEFIRO o pedido para que o 

remanescente seja depositado somente após a apresentação do laudo 

pericial.

 INTIME-SE a parte autora para apresentação do valor total da perícia, no 

prazo de 05 (cinco) dias, considerando a proximidade da data definida 

para realização da perícia (15/10/2018), sob pena de preclusão da prova.

 INTIMEM-SE as partes da presente decisão.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera/MT, 04 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-97.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000075-97.2018.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW - MT0008196A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 21/11/2018 Hora: 15:00 , devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 18 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-04.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO CORREA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000023-04.2018.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCELO YUJI YASHIRO - MT0016250A , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/12/2018 Hora: 09:00 , devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 18 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-67.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE GUIMARAES BRAZ (REQUERIDO)

 

INTIMAR a advogada da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o A.R. juntado (ID 15838754) e requerer o que de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-37.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR DOS SANTOS (REQUERIDO)
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INTIMAR a advogada da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do A.R. devolvido (ID15839057) e requerer o que de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-08.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAR a advogada da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do A.R. devolvido (ID15838483) e requerer o que de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-60.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERNANDO DE MAGALHAES (REQUERIDO)

 

INTIMAR a advogada da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do A.R. devolvido (ID15844835) e requerer o que de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-23.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGUIVALDO DO BONFIM (REQUERIDO)

 

INTIMAR a advogada da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do A.R. devolvido (ID15838457) e requerer o que de 

direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111323 Nr: 903-81.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ENRIQUE ITAÍ FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 903-81.2016.811.0102

 Código n°: 111323

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de ref. 108.

Assim, INTIME-SE o autor dos fatos, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprove nos autos o cumprimento da obrigação imposta a titulo de 

transação penal, sob pena de revogação do benefício.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 18 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110832 Nr: 740-04.2016.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.R ROMANI CALDEIRA EPP, LEOCIMAR 

REGINA ROMANI CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ROSANE 

CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 Autos nº: 740-04.2016.811.0102

 Código n°: 110832

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de ref. 43.

Assim, INTIME-SE o autor dos fatos, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprove nos autos o cumprimento da obrigação imposta à titulo de 

transação penal, sob pena de revogação do benefício.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 18 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106627 Nr: 936-08.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER MALAQUIAS SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 936-08.2015.811.0102

Código nº: 106627

Vistos, etc.

Inobstante a aceitação do autor dos fatos quanto à proposta de transação 

penal realizada no dia 08/08/2018, verifico que o Ministério Público 

ofereceu denúncia em desfavor de VAGNER MALAQUIAS SIQUEIRA 

dando-o como incurso nas penas dos artigos 329 e 331, na forma do 

artigo 69, todos do Código Penal.

Somadas as penas máximas atribuídas em abstrato, na forma do artigo 69 

do Código Penal, supera-se o limite do artigo 61 da Lei 9.099/95, que 

define como sendo de menor potencial ofensivo apenas os crimes e as 

contravenções penais que a lei comine pena máxima não superior a 02 

(dois) anos, cumulada ou não com multa.

Assim, deixo de homologar a transação penal, vez que tal beneficio não é 

aplicável ao caso, bem como DECLINO da competência do juizado especial 

criminal e DETERMINO a remessa dos autos à justiça comum, para 

processamento e julgamento do feito.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 18 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO  GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE PARANATINGA 

 
EDITAL N. 11/2018-CA 

 
 
A COMISSÃO ORGANIZADORA DO TESTE SELETIVO PARA VAGA DE 
ESTAGIÁRIO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DESTA 
COMARCA, NO  USO  DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC... 

 
Torna público o gabarito definitivo do Teste Seletivo para recrutamento de estagiários(as) 
de nível superior em Direito, realizado em 30.9.2018, a saber:  

 
QUESTÃO A B C D  QUESTÃO A B C D 

01    X  21    X 
02   X   22    X 
03 X     23  X   
04    X  24 X    
05 X     25 X    
06 X     26    X 
07   X   27   X  
08   X   28   X  
09    X  29    X 
10   X   30   X  
11  X    31 X    
12    X  32  X   
13  X    33   X  
14  X    34 X    
15    X  35  X   
16  X    36  X   
17 X     37  X   
18  X    38 X    
19 X     39 X    
20   X   40  X   

 
Considerando o disposto no item 7.1 e seguintes do Edital n.º 19/2017-CA, a classificação 
dos candidatos é a seguinte: 

 
Ordem Nome Acertos Nota Situação 
01 Fausto Joaquim S. Neto de Jesus 28 7,00 Classificado 
02 Felipe Bezerra Cirillo* 25 6,25 Classificada 
03 Esther Suzarte Bueno* 25 6,25 Classificada 
04 Julio Cezar Pereira Dias* 25 6,25 Classificado 
05 Jakelanne Freire Almeida 24 6,00 Classificada 
06 Carla Eduarda Gunsch 23 5,75 Classificada 

 
*Conforme o disposto no item 7.3 o desempate entre o candidato classificado em 2ª lugar 
com a candidata classificada em 3ª lugar  e o candidato classificado em 4º lugar ocorreu 
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através da análise do subitem “a” do referido item que diz “7.3 Em caso de empate, será 
priorizado o candidato que: a) Tiver cumprido maior parte do curso”. 

 
*Conforme o disposto no item 7.3 o desempate entre a candidata classificada em 3ª lugar 
com o candidato classificado em 4ª lugar ocorreu através da análise do subitem “b” do 
referido item que diz “7.3. Em caso de empate, será priorizado o candidato que: b) 
Apresentar melhor pontuação na prova de Português”. 
Os demais candidatos, por não terem alcançado a média estipulada no item 7.1 do 
mencionado Edital, foram automaticamente eliminados do certame. 

 
Considerando o disposto no item 8.1 subitem “c” do Edital n.º 7/2018-CA, ao resultado 
final do Processo Seletivo, caberá recurso a ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a 
contar do primeiro dia útil subsequente à divulgação. 

 
De acordo com o item 8.2 do mencionado Edital, “os recursos deverão ser interpostos no 
Setor de Protocolo do Foro da Comarca de Paranatinga, devidamente assinados.”  

 
Não serão aceitos recursos interpostos via fax, e-mail ou por qualquer outro meio além do 
previsto no item 8.2, já mencionado. 

 
Determina-se a publicação deste Edital no Diário da Justiça Eletrônico, para conhecimento 
de todos os interessados, bem como em obediência ao princípio da publicidade. 
       
Paranatinga/MT, 18 de novembro de 2018. 
 
 
 
EVINER VALÉRIO 
Juiz de Direito Diretor do Foro 

 
 
 

Alciene Aparecida Nunes Sacramento 
Membro da Comissão 

Disponibilizado - 19/10/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10362 Caderno de Anexos - 3 de 28



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PARANATINGA       
 
 
EDITAL N. 10/2018-CA 
  

 
O Excelentíssimo Doutor Eviner Valério – Juiz Diretor do Foro da Comarca de 
Paranatinga/MT, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no 
Provimento 16/2016/CM, de 27/07/2016, torna público, para ciência dos interessados, a 
abertura de processo seletivo com análise de currículo, com a finalidade de credenciar 
pessoas físicas nas áreas de Fisioterapia e Psicologia, cujo procedimento obedecerá às 
regras estabelecidas neste edital.  
  
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
  
1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de pessoas físicas para atuar 
na área de fisioterapia e psicologia.  
 
1.2. A coordenação, operacionalização e acompanhamento serão de responsabilidade da 
Comissão de Apoio ao Processo Seletivo.  
 
1.3. A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo é composta pelas servidoras Alciene 
Aparecida Nunes Sacramento - matrícula 6371, Ângela Cristina Stiirmer - matrícula 
7909 e Tânia Maria Ferreira Signor - matrícula 6370, sob a presidência do Juiz Diretor 
do Foro da Comarca de Paranatinga.  
  
2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO:  
  
2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases:  
 
a) divulgação do edital;  
b) inscrição dos interessados;  
c) análise da documentação e do currículo;  
d) divulgação dos interessados habilitados;  
  
3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
  
3.1. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente, na Central de Administração do 
Fórum da Comarca de Paranatinga/MT, na Av. XV de Novembro, n.º 118, Centro, a 
partir das 12 horas do dia 29/10/2018 até às 18 horas de 23/11/2018, considerando-
se como extemporânea e sem validade qualquer inscrição feita fora desse período.  
 
3.1.1. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.  
 
3.2. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 
responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo 
para credenciamento de profissionais, o direito de excluí-lo do processo seletivo por 
preenchimento incorreto (RG, CPF, data de nascimento) bem como em virtude da 
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ausência de veracidade dos dados informados, sem prejuízo de eventual 
responsabilidade penal.  
  
4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO  
  
4.1. São requisitos para o credenciamento de Fisioterapeuta e Psicólogo(a), de que trata 
o Provimento 16/2016-CM, art. 6º.  
 
I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo;  
II. Ser maior de vinte e um (21) anos;  
III. Não possuir antecedentes criminais.  
IV. Ser bacharel em Fisioterapia, por instituição devidamente reconhecida pelo 
Ministério da Educação, e com registro no Conselho Regional de Fisioterapia; 
V. Ser bacharel em Psicologia, por instituição devidamente reconhecida pelo Ministério 
da Educação, e com registro no Conselho Regional de Psicologia;  
 
5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  
  
5.1. Os candidatos deverão protocolizar a documentação relacionada a seguir, até no ato 
da inscrição, na Central de Administração da Comarca de Paranatinga/MT: 
 
I - cópia autenticada da Carteira de Identidade;  
II – cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF);  
III - certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e Federal;  
IV - cópia autenticada do diploma de curso superior (fisioterapia);  
V – Cópia autenticada do diploma de curso superior (psicologia); 
VI - cópia autenticada dos títulos e documentos que venham a ser apresentados para 
cumprimento do que dispõe o item 6 deste edital;  
VII - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à profissão do 
candidato, para profissionais fisioterapeutas e psicólogos;  
VIII - atestado de sanidade física e mental;  
IX- declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras estabelecidas 
neste Provimento (Anexo I);  
X - declaração de parentesco (Anexo II);  
XI - duas fotografias 3x4 recentes.  
 
6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DESEMPATE 
  
6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio de análise de 
currículo, efetuado pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo da Comarca de 
Paranatinga do Estado de Mato Grosso, sendo a nota composta da seguinte forma:  
 
6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano de exercício, 
não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos.  
 
6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis décimos) de ponto a 
cada ano de exercício, não podendo exceder o total de 3 (três) pontos.  
 
6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 6.1.1, poderá 
ser aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2.  
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6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o título de 
graduação requerido para o credenciamento, contados da forma seguinte:  
 
a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 
credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos;  
b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;  
c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 
credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos;  
d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto;  
e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, na área 
específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;  
f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, que não 
seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 (cinco décimos) de ponto;  
g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto, uma única vez.  
  
6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder aos 5 (cinco) 
pontos previstos.  
  
6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de cada título, não 
se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse fim.  
  
6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma estabelecidos 
neste edital.  
  
6.2. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será priorizado aquele 
que tiver:  
  
a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003;  
 b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 440, do 
Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo Penal;  
 c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme dispõe o 
subitem 6,1,2;  
 d) maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o subitem 6.1.3 deste 
Edital.  
  
6.3. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital, das 
condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo invocar qualquer 
desconhecimento como elemento impeditivo do seu adimplemento, não sendo aceitas 
reivindicações posteriores nesse sentido.  
  
6.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que atenderem 
plenamente as exigências deste edital e do Provimento 16/2016/CM.  
  
7. DO CREDENCIAMENTO  
  
7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, nos 
termos do Provimento 16/2016/CM de 27/7/2016.  
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 7.2. O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) anos, 
podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.  
  
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
  
8.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às normativas 
especificadas pelo Provimento 16/2016/CM de 27/7/2016. 
  8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão devolvidos.  
  
Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. 
  
                                                 
 Eviner Valério 
 Juiz de Direito Diretor do Foro 
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ANEXO I  
  
  

DECLARAÇÃO  
  
 
______________________________________________________________________, 

______________________(nacionalidade), portador(a) do CPF n.º____________e 

RG n.º______________, declaro que tomei conhecimento do inteiro teor do Edital 

n.º 10/2018/CA e do Provimento 16/2016/CM, relativo ao processo de habilitação 

destinado ao credenciamento de profissionais na área de Fisioterapia para 

prestação de serviços na Comarca de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, que 

concordo com as regras estabelecidas e que são verdadeiras todas as informações 

por mim fornecidas.  

  

Paranatinga/MT, _____ de _____________de 2018 

 

 

_______________________________ 
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ANEXO II  
  
 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO  
 

NOME DO CANDIDATO(A) : 
 
 
 

CPF: RG: CÔNJUGE: 
 
 

  

 
PAI: MÃE: 

 
 

 

 
COMARCA A SER CREDENCIADO(A):  PARANATINGA/MT 
 
POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR 
AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE, COM MAGISTRADOS OU SERVIDORES QUE 
OCUPAM CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO NO PODER JUDICIÁRIO?  
 

(      )SIM                                             (      )NÃO 
 

NOME DO PARENTE CARGO RELAÇÃO DE 
PARENTESCO SETOR 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE PENAL, CIVIL E 
ADMINISTRATIVA, EM CUMPRIMENTO A SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL, RESOLUÇÃO Nº 07/2005, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, SEUS ENUNCIADOS 
ADMINISTRATIVOS, FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO. 

 
DATA ASSINATURA 
  

 

 

 
 
 
 
 

Disponibilizado - 19/10/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10362 Caderno de Anexos - 9 de 28



ANEXO III  
 
  

QUADRO DE VAGAS  
 
 

COMARCA DE PARANATINGA/MT 
PROFISSIONAL CREDENCIADO VAGAS 

FISIOTERAPEUTA 1 
PSICÓLOGO(A) 1 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CLÁUDIA 
 
 

EDITAL N. 06/2018/DF 
 

                                          
A Excelentíssima Doutora THATIANA DOS SANTOS, Juíza de Direito e Diretora do Foro 
da Comarca de CLÁUDIA, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no 
Provimento 16/2016/CM, torna público, para ciência dos interessados, a abertura de processo 
seletivo com a finalidade de credenciar pessoas físicas na área de FISIOTERAPIA, cujo 
procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste edital. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento e formar cadastro de reserva de 
pessoas físicas para atuar nas áreas de fisioterapia, conforme o quadro do Anexo III. 
1.2. A coordenação, operacionalização e acompanhamento serão de responsabilidade da 
Comissão de Apoio ao Processo Seletivo. 
1.3. A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo é composta pelos servidores: Maria Ângela 
Bachini Campana, matrícula 13518, Oscar Trindade, matrícula 12190 e Ana Ligia Pombo 
Santana, matrícula 25925, para, sob a presidência da primeira. 
 
2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO: 
 
2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases: 
a) divulgação do edital; 
b) inscrição dos interessados; 
c) análise da documentação e do currículo; 
d) divulgação dos interessados habilitados; 
 
3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente, no endereço Av. Gaspar Dutra, S/Nº, 
Centro, Cláudia-MT, no Fórum da Comarca, a partir das 13:00 horas do dia 22/10/2018 até as 
18:00 horas do dia 05/11/2018, considerando-se como extemporânea e sem validade qualquer 
inscrição feita fora desse período. 
3.1.1. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 
3.2. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do 
candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para credenciamento de 
profissionais, o direito de excluí-lo do processo seletivo por preenchimento incorreto (RG, 
CPF, data de nascimento) bem como em virtude da ausência de veracidade dos dados 
informados, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal. 
 
4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO 
 
4.1. São requisitos para o credenciamento de Fisioterapeuta, de que trata o Provimento 
16/2016-CM: 
I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo; 
II. Ser maior de vinte e um (21) anos; 
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III. Não possuir antecedentes criminais. 
IV. Ser bacharel em Fisioterapia, por instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da 
Educação, e com registro no Conselho Regional de Fisioterapia (CREFITO); 
 
5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
 
5.1. Os candidatos deverão protocolizar a documentação relacionada a seguir, até no ato da 
inscrição, no Protocolo Geral da Comarca de Cláudia: 
I - cópia autenticada da Carteira de Identidade; 
II – cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
III - certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual (1ª Instância) e Federal 
(Seção Judiciária do Mato Grosso); 
IV - cópia autenticada do diploma de curso superior; 
V - cópia autenticada dos títulos e documentos que venham a ser apresentados para 
cumprimento do que dispõe o item 6 deste edital; 
VI - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à profissão do 
candidato, para profissionais fisioterapeutas; 
VII - atestado de sanidade física e mental; 
VII - declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras estabelecidas neste 
Provimento (Anexo I); 
IX - declaração de parentesco (Anexo II); 
X - duas fotografias 3x4 recentes. 
 
6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio de análise de 
currículo, efetuado pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo da Comarca de Cláudia do 
Estado de Mato Grosso, sendo a nota composta da seguinte forma: 
6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano de exercício, não 
podendo exceder o total de 2 (dois) pontos. 
6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis décimos) de ponto a cada 
ano de exercício, não podendo exceder o total de 3 (três) pontos. 
6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 6.1.1, poderá ser 
aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2. 
6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o título de graduação 
requerido para o credenciamento, contados da forma seguinte: 
 

a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 
credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos; 
b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica 
de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 
c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 
credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos; 
d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica 
de credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto; 
e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, na área 
específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 
f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, que não 
seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 (cinco décimos) de ponto; 
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g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na área específica 
de credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto, uma única 
vez. 
 

6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder aos 5 (cinco) pontos 
previstos. 
6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de cada título, não se 
admitindo a concessão de dilação de prazo para esse fim. 
6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma estabelecidos neste 
edital. 
6.2. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será priorizado aquele que tiver: 
 

a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003; 
b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 440, do 
Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo Penal; 
c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme dispõe o 
subitem 6,1,2; 
d) maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o subitem 6.1.3 deste 
Edital. 
 

6.3. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital, das condições 
gerais e particulares de seu objeto, não podendo invocar qualquer desconhecimento como 
elemento impeditivo do seu adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores nesse 
sentido. 
6.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que atenderem 
plenamente as exigências deste edital e do Provimento 19/2014/CM. 
 
7. DO CREDENCIAMENTO 
 
7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, nos termos do 
Provimento 16/2016/CM. 
7.2. O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) anos, podendo ser 
prorrogado uma única vez, por igual período. 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às normativas especificadas pelo 
Provimento 16/2016/CM, disponibilizado no site 
http:/www.tjmt.jus.br/ConselhoMagistratura. 
8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão devolvidos. 
 
Cláudia/MT, 10 de outubro de 2018. 
 
 

 
THATIANA DOS SANTOS 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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ANEXO I 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

_____________________________________________, _________________, portador do 
CPF n.º________________e RG n.º____________________, declaro que tomei 
conhecimento do inteiro teor do Edital n.º _____/2018/_____ e do Provimento 16/2016/CM, 
relativo ao processo de habilitação destinado ao credenciamento de profissionais na área de 
Fisioterapia para prestação de serviços no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 
concordo com as regras estabelecidas e que são verdadeiras todas as informações por mim 
fornecidas. 
 

Cláudia, ___ de _____________de 2018. 
 

_______________________________ 
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ANEXO II 
 

DECLARAÇÃODE RELAÇÃODE PARENTESCO 
 

NOME DO CANDIDATO(A) : 
 

CPF: RG: CÔNJUGE: 
   

PAI: MÃE: 
  

COMARCA A SER CREDENCIADO(A): 
 

 
 
 

POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL 
OU POR AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE, COM MAGISTRADOS 
OU SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA OU 
ASSESSORAMENTO NO PODER JUDICIÁRIO? 
 

(  )SIM        (   )NÃO 
 

NOME DO 
PARENTE 

CARGO RELAÇÃO DE 
PARENTESCO 

SETOR 

    
    
    
    

 
 
POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE 
PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, EM CUMPRIMENTO A SÚMULA 
VINCULANTE Nº 13 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RESOLUÇÃO Nº 07/2005, 
DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, SEUS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS, 
FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO. 
      
DATA ASSINTURA 
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ANEXO III 
 
 

QUADRO DE VAGAS 
 
 
 
 
 

COMARCA DE CLÁUDIA 
 

PROFISSIONAL CREDENCIADO VAGAS 
FISIOTERAPEUTA  

 
CADASTRO DE RESERVA 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ROSÁRIO OESTE 
 

              
Edital de Intimação 

 
LISTA PROVISÓRIA DOS JURADOS QUE SERVIRÃO AOS JULGAMENTOS PELO TRIBUNAL DO JÚRI DO ANO DE 2019. 

 
Aos nove (10) dias do mês de Outubro ano de dois mil e dezenove (2018), no Fórum local, na sala de audiências desta Vara, presente o Dr. Ricardo 
Nicolino de Castro, Meritíssimo Juiz de Direito da Vara Única desta Comarca, comigo Gestor ao final assinado, sendo ai, com base no artigo 426 da 
Lei n°. 11.689 de 09 de junho de 2008 foi procedido o alistamento definitivo dos jurados para o ano de 2019: Artigo 436 da lei 11.689 reza que: O 
serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade. 
§ 1o - Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, 
classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. § 2o - A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa de 1 (um ) a 10 ( dez ) 
salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. 
Art. 437. Estão isentos do serviço do júri: (Redação dada pela Lei n° 11.689, de 2008). 
I - o Presidente da República e os Ministros de Estado; (Incluído pela Lei n° 11.689, de 2008). 
II - os Governadores e seus respectivos Secretários; (Incluído pela Lei n° 11.689, de 2008). 
III - os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Distritais e Municipais; (Incluído pela Lei n° 11.689, de 
2008). 
IV - os Prefeitos Municipais; (Incluído pela Lei n° 11.689, de 2008). 
V - os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública; (Incluído pela Lei n° 11.689, de 2008). 
VI - os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública; (Incluído pela Lei n° 11.689, de 2008). 
VII - as autoridades e os servidores da polícia e da segurança 
pública; (Incluído pela Lei n° 11.689, de 2008). 

 
Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os juízes 
togados. (Redação dada pela Lei n° 11.689, de 2008). 
Artigo 446 - Aos suplentes quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação de 
responsabilidades penal prevista no artigo 445 deste Código. 
 
01-  Mônica Alves de Albuquerque – Auxiliar de cartório - Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n°, Centro – (65) 9 9995-7383. 
02-  Márcio Ferreira da Silva – Vigia Noturno – Rua IW9, s/n°, Bairro Nossa Senhora Aparecida - (65) 9 9953-2156. 
03-  Jessyca de Jesus Prado - Auxiliar de cartório – Rua Ligia Borges, n° 63, Centro – (65) 9 9687-5801. 
04-  Haroldo Raimundo de Oliveira – Agente Técnico – Rua Boa Vista, s/n° - (65)9 9639-0970. 
05-  Leide Pinto Alves do Couto – Auxiliar de Serviços Gerais – Rua Cel. Pedro Corrêa, n° 630, Centro – (65) 9 9923-3920. 
06- Macário Dias Filho – Tabelião Substituto – Rua Cel. Antônio Bruno, s/n°, Centro – (65) 9 9972-7113. 
07-  Maria Angelina do Nascimento Strack – Agente Adm. – Rua 04, Q. 04, n° 150 – (65) 9 9693-6640. 
08-  João Vitor Escobar Dias – Auxiliar de Cartório – Rua Cel. Antônio Bruno, n° 298, Centro – (65)9 9931-2655. 
09-  Miriam Santos Costa Scaravelli – Tec. Bem Estar Social – Rua Duque de Caxias, n° 210 – (65) 9 9648-8116. 
10-  Naftali Uller Alves de Almeida – Presidente da Funcutur – Chácara Campina, Bairro Alto, s/n° - (65) 9 9213-2134. 
11-  Valenice Dias de Almeida Lima – Tabeliã e Registradora – Rua Cel. Antônio Bruno, s/n°, Centro – (65) 9 9973-1633. 
12-  Claudeir A. de Oliveira – Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste - (65) 9 9639-9119. 
13-  Terezinha Dias Lopes Dias – Escrevente – Rua Cel. Antônio Bruno, s/n°, Centro - (65) 9 9900-1747. 
14-  Paulo Antônio Corrêa – Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste - (65) 9 9680-8401. 
15-  Eduardo Luiz Trindade – Téc. Administrativo – Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9981-1401. 
16-  Alcilene Estefe da Silva – Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste - (65) 9 9957-3733. 
17-  Raul Pedro de Sá – Téc. Administrativo - Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 99310901. 
18-  Ariane Amiki da Silva - Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9923-4886. 
19-  Verci Araújo Candido - Téc. Administrativo - Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9809-0385. 
20-  Dirce Regina C. da Cruz - Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9955-8171. 
21-  José Augusto A. Reis – Motorista - Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9606-7100. 
22-  Elaine B. Cardoso de Sá - Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9923-7318. 
23-  José Augusto Marques – Monitor (a) - Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9648-9614. 
24-  Erdinete Ferreira da Silva – Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9679-7910. 
25-  Vagner Rudi de Oliveira – Motorista - Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9983-8287. 
26-  Euclides Maciel da Cruz – Presidente do Sindicato Rural de Rosário Oeste – Rodovia MT 010, Km 78 Comunidade da Figueira – (65) 9 
9637-3247. 
27-  Simone Micheletti Mariano – Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9616-2406. 
28-  Giovani Leandro Ruzin – Membro da Diretoria do Sindicato Rural de Rosário Oeste – Rodovia MT 010, Chácara Sesmaria/Cantina da 
Roça – (65) 9 9966-0021. 
29-  Vardina Maria de Arruda - Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9938-1412. 
30-  Deonízio Jesus Ojeda – 1º Secretário da Diretoria do Sindicato Rural de Rosário Oeste – Av. Rosário Oeste, Cedral Grande, Distrito do 
Arruda – (65) 9 9942-7173. 
31-  Silvana de Souza Pereira - Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9945-1372. 
32-  Nerzira Maria da Silva - Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 96368408. 
33-  Basilia da Silva - Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9942-0763. 
34-  Angelo dos Santos – Rua A, n°36, Santa Isabel, Colaborador (a) da Loja Eletromóveis Martinello. 
35-  Adriana Janonis de Moura – Rua B, Q. 03, Bl. 05, Apto. 402, Residencial Paiaguás – (65) 9 92827576. 
36-  Eduardo Evangelista Pereira – Rua 05, s/nº, Nosso Lar, Colaborador (a) da Loja Eletromóveis Martinello. 
37-  Celiane Pascoal Guebara – Caixa Executiva – Av. Cel. Arthur Borges s/nº, Santa Isabel – (65) 9 9918-3322. 
38-  Glayson Bento de Oliveira – Rua C, nº 04, Cohab, Colaborador (a) da Loja Eletromóveis Martinello. 
39-  Alcilene Teixeira Araújo – Téc. Administrativo – Prefeitura de Rosário Oeste - (65) 9 9659-6557. 
40-  Joailson José Santana – Rua Travessa do Rosário, s/nº, Nossa Sra. Aparecida, Colaborador (a) da Loja Eletromóveis Martinello. 
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41-  Joanita Maria da Silva – Merendeira – Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9937-0447. 
 

42-  Jonnifer Antônio Aparecido Hugney da Sil – Rua Luiz de Matos s/nº, Centro, Colaborador (a) da Loja Eletromóveis Martinello. 
43-  Mariluce Huzi da Costa – Serv. Gerais - Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9638-8086. 
44-  Julimar Marcal de Almeida – Rua Nova Esperança, snº, Serra Dourada, Colaborador (a) da Loja Eletromóveis Martinello. 
45-  Paulina A. da Silva – Téc. Administrativo - Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9958-1003. 
46-  Robert Willian Ferreira da Silva – Rua Ligia Borges, nº227, Centro, Colaborador (a) da Loja Eletromóveis Martinello. 
47-  Oneide Laura Conrado - Merendeira – Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9628-7408. 
48-  Romario Pereira da Silva – Rua Cel. Antônio Bueno s/nº, Centro, Colaborador (a) da Loja Eletromóveis Martinello. 
49-  Iraci Santos Silva - Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9929-7905. 
50-  Erick Fabricio da Silva Almeida – Acadêmico do Campos de Diamantino residente em Rosário Oeste - Gleba 04 – (65) 9 9600-5074. 
51-  Thuane Ferreira Nunes - Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 8405-4041. 
52-  Eudes Garcia da Silva - Acadêmico (a) do Campos de Diamantino residente em Rosário Oeste – São Benedito – (65) 9 9985-5496. 
53-  Erica Moreira de Camargo – Rua Cuiabá s/n°, Nossa Senhora Aparecida, Colaborador (a) da Loja Eletromóveis Martinello. 
54-  Gabriel da Silva Conceição – Acadêmico (a) do Campos de Diamantino residente em Rosário Oeste – Rua Marechal Floriano Peixoto 

– (65) 9 9696-3944. 
55-  Franciele Batista da Silva – Rua F17, nº17, Aeroporto, Colaborador (a) da Loja Eletromóveis Martinello. 
56-  Gilsomar de Almeida - Acadêmico (a) do Campos de Diamantino residente em Rosário Oeste – Rua Boa Esperança – (65) 9 

9605-8282. 
57-  Janaise Batista da Silva – Rua Benedito Barreto, nº15, Santa Isabel, Colaborador (a) da Loja Eletromóveis Martinello. 
58-  Gregory Genes Nunes Batista - Acadêmico (a) do Campos de Diamantino residente em Rosário Oeste – Bom Jesus - (65) 9 

9976-8825. 
59-  Rosangela Lemes da Silva – Rua FW6, nº106, Nossa Senhora Aparecida, Colaborador (a) da Loja Eletromóveis Martinello. 
60-  Ian Sérgio de Souza Florencio - Acadêmico (a) do Campos de Diamantino residente em Rosário Oeste – Joaquim Murtinho – (65) 9 

9927-8675. 
61-  Suzy Kelly da Silva Rondon – Rua 04, nº100, Bairro Indefinido, Colaborador (a) da Loja Eletromóveis Martinello. 
62-  Joedilson da Silva Pereira - Acadêmico (a) do Campos de Diamantino residente em Rosário Oeste – Rua Dw – (65) 9 9695-7340. 
63-  Jessica Lais Francolina de Almeida – Rua 03, nº70, Cohab Velha, Colaborador (a) da Loja Eletromóveis Martinello. 
64-  Josimar de Campos Neris – Acadêmico (a) do Campos de Diamantino residente em Rosário Oeste  - Rua dos Expedicionários – (65) 

9 9682-8076. 
65-  Jucinéia Souza Linhares - Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9976-9693. 
66-  Leonardo Afonso da Silva - Acadêmico (a) do Campos de Diamantino residente em Rosário Oeste – Rua Gleba B – (65) 9 9935-4494. 
67-  Maria Eloisa da Silva - Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9618-3570. 
68-  Leonardo Henrique Rodrigues da Silva – Acadêmico (a) do Campos de Diamantino residente em Rosário Oeste  - Rua 2, Q. 5 – 

(65) 9 96912755. 
69-  Marco Antônio Norberto da Silva - Acadêmico (a) do Campos de Diamantino residente em Rosário Oeste – Rua Gleba A – (65) 9 

9907-4179. 
70-  Antônia Maria da Silva - Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9921-5565. 
71-  Marcos Augusto Vasconcelos - Acadêmico (a) do Campos de Diamantino residente em Rosário Oeste – Rua Marechal Floriano 

Peixoto – (65) 9 9984-4249. 
72-  Flávia Márcia de Lima - Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9902-6243. 
73-  Marlon da Silva - Acadêmico (a) do Campos de Diamantino residente em Rosário Oeste – Rua Dom Aquino Corrêa – (65) 9 

9600-4394. 
74-  Jucélia Maria Nonato - Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste – 9 9680-0283. 
75-  Natan Ferreira da Silva - Acadêmico (a) do Campos de Diamantino residente em Rosário Oeste – Rua H – (65) 9 9803-3489. 
76-  Leonice Helena de Abreu - Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9602-9554. 
77-  Paulo Gabriel de França Aguiar - Acadêmico (a) do Campos de Diamantino residente em Rosário Oeste – Rua Coronel Virgílio 

Corrêa – (65) 9 9607-3249. 
78-  Lucila Maria de França - Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9643-9189. 
79-  Wanderson Vinicius de Santa Bárbara da Silva - Acadêmico (a) do Campos de Diamantino residente em Rosário Oeste – Rua Dom 

Aquino – (65) 9 9670-8060. 
80-  Valdinéia Ferreira da Silva - Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9929-4945. 
81-  Wdson Dias Ferreira de almeida - Acadêmico (a) do Campos de Diamantino residente em Rosário Oeste – Av. Humberto Castelo 

Branco – (65) 9 8454-4581. 
82-  Andréia Ataide Ormond - Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9991-4840. 
83-  Alcides Antônio da Silva – Professor  - Prefeitura Municipal de Jangada – Zona Rural – (65) 9 9678-9854. 
84-  Alessandra V. de Paula – Limpeza - Prefeitura Municipal de Jangada – Zona Urbana – 3344-1500. 
85-  Enézio Anselmo da Silva – Técnico da SME - Prefeitura Municipal de Jangada – Zona Urbana – (65) 99969-0679.  
86-  Andreia Aparecida Figueiredo – ADI - Prefeitura Municipal de Jangada – Zona Urbana -33441531.   
 
87-  Everaldo Higino de Assunção Filho – Vigia - Prefeitura Municipal de Jangada – Zona Urbana – 3344-1500. 
88-  Conceição A. F. da Silva – Professora - Prefeitura Municipal de Jangada – Zona Urbana – 3344-1531 
89-  Janio José da Silva – Vigia - Prefeitura Municipal de Jangada – Zona Urbana  - 3344-1531 
90-  Daisy Divina de Almeida – Merendeira - Prefeitura Municipal de Jangada – Zona Urbana – 3344-1521 
91-  João Batista de Carvalho Neto – Professor - Prefeitura Municipal de Jangada – Zona Urbana – (65) 99971-7504 
92-  Deize da Costa Almeida Machado – Professora - Prefeitura Municipal de Jangada – Zona Rural – (65) 99818-7025 
93- José Nivaldo de Sá Gomes – Técnico da SME - Prefeitura Municipal de Jangada – Zona urbana – 65 99975-2587 
94- Djeane Danuze Ferreira Almeida – Assessora Pedagógica - Prefeitura Municipal de Jangada – Zona Urbana – (65) 99677-4502 
95- Juberto B. de Figueiredo – Vigia - Prefeitura Municipal de Jangada – Zona Urbana – 3344-1531 
96- Eliana Meira Martins – Professora - Prefeitura Municipal de Jangada -  Zona Urbana – 3344-1531 
97- Paulo Cezar da Silva – ADI - Prefeitura Municipal de Jangada – Zona Urbana – (65) 99978-3692 
98- Eliane Aparecida Marcelino – ADI - Prefeitura Municipal de Jangada – Zona Urbana – 3344-1531. 
99- Albina Costa do Nascimento, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Limpeza e Tel. 9.9963-3928. 
100- Alcides Antonio da Silva, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Professor e Tel. 9.9678-9854. 
101- Alcina Maria da Silva, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Merendeira e Tel. 9.9688-2216. 
102- Benedito José de Oliveira Bastos, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Motorista e Tel. 9.9675-2578. 
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103- Alessandra V. de Paula, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Limpeza e Tel. 3344-1500. 
104- Edivaldo Marcos Trindade, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Motorista e Tel. 9.9942-8763. 
105- Anastácia Maria Ferraz da Silva, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Diretora e Tel. 9.9999-1377. 
106- Andréia Aparecida Figueiredo, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: ADI e Tel. 3344-1531. 
107- Belinha da Costa Campos, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Professora e Tel. 9.9944-6137. 
108- Fredson de Almeida Rondon, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Motorista e Tel. 9.9910-8326. 
109- Benedita Egidia de Sales, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Professora e Tel. 9.9669-8609. 
110- Hermes Domingos de Oliveira, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Motorista e Tel. 3344-1500. 
111- Braselina Felipa da Silva, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Limpeza e Tel. 9.9992-2983. 
112- Hermes Silvano de Almeida Costa, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Motorista e Tel. 9.9927-5327. 
113- Claudia Raquel de Almeida Silva, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Professora e Tel. 9.9934-7133. 
114- Janio José da Silva, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Vigia e Tel. 3344-1531. 
115- Conceição A. F. da Silva, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Professora e Tel. 3344-1531. 
116- João Batista de Carvalho Neto, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Professor e Tel. 9.9971-7504. 
117- Daisy Divina de Almeida, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Merendeira e Tel. 3344-1531. 
118- João Maria Saturnino da Silva, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Professor e Tel. 9.9603-3827. 
119- Deize da Costa Almeida Machado, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Professora e Tel. 9.9818-7025. 
120- Joelcio da Costa Barros, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Motorista e Tel. 9.9949-2398. 
121- Djeane Danuze Ferreira Almeida, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Assessora Pedagógica e Tel. 

9.9677-4502. 
122- José Nivaldo de Sá Gomes, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Técnico da SME e Tel. 9.9975-2587. 
123- Domingas Vieira da Silva, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: ADI e Tel. 9.9625-8987. 
124- Juberto B. de Figueiredo, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Vigia e Tel. 3344-1531. 
125- Eliana Meira Martins, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Professora e Tel. 3344-1531. 
126- Leandro Rodrigo Castilho Nogueira, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Motorista e Tel. 9.9958-6053. 
127- Eliane Aparecida Marcelino, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: ADI e Tel. 3344-1531. 
128- Paulo Bernardino de Campos, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Professor e Tel. 9.9944-6137. 
129- Elizabeth Gusmão da Silva, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Diretora e Tel. 9.9681-1981. 
130- Paulo Cezar da Silva, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: ADI e Tel. 9.9978-3692. 
131- Enedir Rosa Rosseto, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Limpeza e Tel. 9.9627-4441. 
132- Reginaldo Castro Ortega, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Vigia e Tel. 3344-1500. 
133- Erenice Luiza de Sales, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Coord. Novo Mais Educação e Tel. 9.9920-2659. 
134- Sergio Pereira Zamboni, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Motorista e Tel. 9.9631-8465. 
135- Helenice Trajano V. da Silva, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Professora e Tel. 3344-1531. 
136- Severino Egidio de Sales, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Motorista e Tel. 9.9607-8466. 
137- Iduina Nunes da Costa, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: ADI e Tel. 9.9943-4853. 
138- Vitor João da Conceição, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Professor e Tel. 9.9661-3028. 
139- Ivone Mendes M. Giraldo, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Professora e Tel. 9.9617-7952. 
140- Wanderley Eduardo Mendes, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Motorista e Tel. 9.9611-5126. 
141- Ivone Paula da Silva Borges, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Professora e Tel. 3344-1531. 
142- Melquesedeque Araújo dos Santos, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Professor. 
143- Zenita Maria Lemes do Prado, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Professora e Tel. 3344-1531. 
144- Sidney Benedito Malheiros, Cargo/Função: Motorista, – Prefeitura de Rosário Oeste – Tel. 9.9804-5914. 
145- Elizabeth Gusmão da Silva – Diretoria – Prefeitura Municipal de Jangada - Zona Urbana – (65) 99681-1981 
146- Enedir Rosa Rosseto – Limpeza - Prefeitura Municipal de Jangada – Zona Urbana – (65) 99627-4441. 
147- Elycelma Felícia da Silva Ferreira – Acadêmico (a) do Univag – Bairro Recanto dos Pássaros Rod. Br 163/364 S/N. 
148- Bruno Borges de Souza - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Centro, Rua Mal. Teodoro, nº322. 
149- Maria Amélia Almeida Santos - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Paraíso, Rua A, Cohab Nossa Senhora do Rosário, nº137. 
150- Felipe Antunes Rondon - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Centro, Rua B W2, nº66 
151- Rayane Rafaelly da Silva Lemes - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Serra Dourada, Rua 2, nº13. 
152- Fagner Camargo Sampaio - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Nossa Senhora aparecida, Br.163/364, nº754. 
153- Amanda Martins de Brito Oliveira – Acadêmico (a) do Univag - Bairro Cohab Nossa Senhora do Rosário, Rua 02, nº97. 
154- Wanyelli /maria Reis Sossimeier - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Centro, Rua Joaquim Murtinho, nº612. 
155- Wender Barbosa Queiroz - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Nossa Senhora Aparecida, Av. Humberto Castelo Branco, nº147. 
156- Catarine Raize da Silva Louzada - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Monjolo, Rod. br 163/364, s/n. 
157- João Carlos Bambil - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Jaquara, Rua 05, s/n. 
158- Gabriella Helena Lima Ananias da Silva - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Nossa Senhora Aparecida, Rua Filinto Muller, nº21. 
159- Rodrigo Ricardo Lemes - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Cohab Nossa Senhora do Rosário, Rua D, nº15. 
160- Tamiris Souza de Almeida - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Monjolo, Rua A, Q. 01, nº03. 
161- Amanda Regina Borges de Souza - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Centro, Marechal Teodoro, nº322. 
162- Andreia Flores Azambuja de Matos - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Santa Isabel, Av. Cel. Atrhur Borges, s/n. 
163- Suelley Maria Cristina da Costa Martins - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Nossa Senhora Aparecida, Rua DW4, s/n. 
164- Rayanne Paula de Almeida Leite - Acadêmico (a) do Univag – Bairro São Benedito, Rua São Benedito, s/n. 
165- Graziely Greice de da Silva - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Zona Rual, Estrada Rural Sítio dois Irmãos, s/n. 
166- Talita Gabriela Ferreira dos Santos - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Nossa Senhora do Rosário, Rua 04, nº124. 
167- Ellen Karen de Arruda - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Cohab Velha, Rua DW4, nº40. 
168- Giovana Kmiecick - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Centro, Rua 01, nº100. 
169- Sara Maria Bambil - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Jaquara, Rua 05, s/n. 
170- Rhawany Bessa de Almeida - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Santa Isabel, Rua Estevão de Mendonça, nº39.  
171- Iduina Nunes da Costa – ADI - Prefeitura Municipal de Jangada – Zona Urbana – 65 99943-4853. 
172- Ivone Paula da Silva Borges – Professora - Prefeitura Municipal de Jangada – Zona Urbana – 3344-1531 
173- Ivone Mendes M. Giraldo – Professora - Prefeitura Municipal de Jangada – Zona Urbana – (65) 99617-7952. 
174- Juvelita França da Silva – Merendeira - Prefeitura Municipal de Jangada – Zona Urbana – (65) 99946-9303 
175- Katislayne Silva – ADI - Prefeitura Municipal de Jangada – Zona Urbana – 33441531 
176- Marcia da Silva Belini – ADI - Prefeitura Municipal de Jangada – Zona Urbana – (65) 99638-9781.    
177- Antonia Maria da Silva Rondon, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Professora. 
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178- Gilene da Costa Farias, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: ADI. 
179- Jocinete da Costa Barros, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Limpeza e Tel. 3344-1531. 
180- Jurene Alves dos Santos, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Merendeira e Tel. 9.9946-9303. 
181- Katislayne Silva, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: ADI e Tel. 9.3344-1531. 
182- Lucilene Costa do Nascimento, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Limpeza e Tel. 9.9993-0094. 
183- Maria Araújo de Paula, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Secretária. 
184- Marcia da Silva Belini, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: ADI e Tel. 9.9638-9781. 
185- Marcia Joana Duran, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Limpeza e Tel. 9.9664-6559. 
186- Marcicleide R. Miranda, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: LImpeza e Tel. 3344-1531. 
187- Maria Aparecida Luiz dos Santos, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Professora e Tel. 9.9982-2606. 
188- Maria Benedita de Barros, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Professora e Tel. 9689-4027. 
189- Maria da Cunha Almeida, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Professora e Tel. 9.9908-6790. 
190- Maria das Graças Moreira de Oliveira, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Limpeza e Tel. 9.9932-3078. 
191- Maria Eremita de Oliveira, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Professora e Tel. 9.9933-3945. 
192- Mariany Silva Lara, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: ADI e Tel. 9.9943-9002. 
193- Marinil Sofia da Silva, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Professora e tel. 9.9926-5921. 
194- Mariza Celina da Silva, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Limpeza e Tel. 3344-1531. 
195- Michele Soares de Almeida, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Recursos Humanos e Tel. 9.9917-1295. 
196- Nariely Francisca de Paula, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Secretária e Tel. 9.9625-1929. 
197- Neide Fatima da Cunha Sabino, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: ADI e Tel. 3344-1531 
198- Neide Pereira de Oliveira, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: ADI e Tel. 9.9667-3285. 
199- Neuza Amália Petersen, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: ADI e Tel. 3344-1531. 
200- Ozaine de Barros Almeida, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Coordenadora e Tel. 9.9934-0767. 
201- Suelen da Silva Duarte, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: ADI e Tel. 3344-1531. 
202- Suzana de Araújo Silva, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Merendeira e Tel. 9.9903-0009. 
203- Suzy Maria Meira Araújo, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Secretária e Tel. 9.9946-2487. 
204- Terezinha Mendes Araújo Cunha, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Limpeza e Tel. 3344-1531. 
205- Valda Nunes Rodrigues, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Merendeira e Tel. 9.9658-8059. 
206- Vanirdes Ponce de Moraes, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Limpeza e Tel. 3344-1500. 
207- Aimilyw Fany Alexandre da Silva, Acadêmica(o), Endereço: Rua G – 3010 e Tel. 9.9921-6913. 
208- Aliane Aparecida Nunes Ferreira, Acadêmica(o), Endereço: Santo Dumont e Tel. (65)9.9975-9721. 
209- Aline Seba Nogueira, Acadêmica(o), Endereço: Rua Kalil Fares Saba e Tel. (65)9. 9951-9311. 
210- Daniele dos Santos Almeida, Acadêmica(o), Endereço: Gleba A e Tel. (65)9. 9639-9691. 
211- Emannuelley Aline Silva Vieira, Acadêmica(o), Endereço: Coronel Pedro Correa e Tel. (65)9. 9965-0288. 
212- Gilmara Nunes Oliveira Modesto, Acadêmica(o), Endereço: Rua Santos Dumont 12 e Tel. (65)9. 9912-5776. 
213- Heloisa Helena de Barros, Acadêmica(o), Endereço: Marechal Floriano Peixoto e Tel. (65)9. 9672-2903. 
214- Jane Ariele da Silva, Acadêmica(o), Endereço:  Gleba 1 e Tel. (65)9. 9635-0576. 
215- Jaqueline Acendino Couto, Acadêmica(o), Endereço:  Rua Dom Orlando e Tel. (65)9. 9614-0364. 
216- Jessica Ferreira da Silva Figueiredo, Acadêmica(o), Endereço:  Ypê e Tel. (65)9.9619-2089. 
217- Juliane Guia dos Reis, Acadêmica(o), Endereço:  Rua 04 e Tel. (65)9. 9928-4996. 
218- Karen Gabrielly Evangelista Cruz, Acadêmica(o), Endereço:  Adiles Ramos Tocantins e Tel. (65)9.9650-3406. 
219- Karine Maria Pombo, Acadêmica(o), Endereço: Dom Aquino Correa e Tel. (65)9. 9693-6256. 
220- Letícia Helena de Almeida Nolasco, Acadêmica(o), Endereço:  Av. Coronel Arthur Borges e Tel. (65)9. 9668-3562. 
221- Marcela Alice Santos Gomes, Acadêmica(o), Endereço: Av. Castelo Branco e Tel. (65)9. 9947-2732. 
222- Nathália de Cássia Celestino dos Santos, Acadêmica(o), Endereço:  Rua Prof. Calisto e Tel. (65)9. 9673-7645. 
223- Neidilene de Lima Almeida, Acadêmica(o), Endereço:  Cuiabá e Tel. (65)9. 9621-0824. 
224- Santiellen Benedita Maria da Silva, Acadêmica(o), Endereço:  Vereadora Maira Henriqueta e Tel. (65)9.9905-6547. 
225- Thaisa Caroline dos Santos Sá, Acadêmica(o), Endereço: Gleba 2 e Tel. (65)9. 9993-2774. 
226- Antônia Delfino Ormond, professora municipal. Telefone: 65 9 9991-4840. 
227- Deisilene Eva de Arruda, professora municipal. Telefone: 65 9 9988-9642. 
228- Elenil Martins, professora municipal. Telefone: 65 9 9639.8212.  
229- Jucilene Santana Hahn, professora municipal. Telefone: 65 9 9977-8739. 
230- Lucimar da Cruz Messias, professora municipal. Telefone: 65 9 99601-5534. 
231- Maria Nelça Gomes da Silva, serviços gerais. Telefone: 65 9 9956-2209.  
232- Sandra Gonçalina Malheiros, professora municipal. Telefone: 65 9 9608-4930. 
233- Soeli Evangelista da Silva, professora municipal. Telefone: 65 9 9239-4837.  
234- Zelia Lucia de Lima, professora municipal. Telefone: 65 9  9959-1306. 
235- Ida Maria Pereira, merendeira. Telefone: 9 9663-8011.  
236- Andrea da Conceição Assis, monitora. Telefone: 65 9 9942-7063. 
237- Joselina Maria de S. Ferreira, merendeira. Telefone: 65 9 9952-0607. 
238- Dulcineia Moreira Lemes, merendeira. Telefone: 65 9 9621-1393. 
239- Lucilene Ferreira Araújo, professora municipal. Telefone: 65 9  9961-5821. 
240- Gisele Humberta do E. S. Coringa, merendeira. Telefone: 65 9 9692-4955. 
241- Joselia Fátima Martins, Serviços Gerais. Telefone: 65 9 9906-8349.  
242- Ediane Guimara da Silva, monitora. Telefone: 65 9 9934-9023. 
243- Edirce de Moura, merendeira. Telefone: 65 9 9947-1334.  
244- Aparecida A. de A. Prado, monitora. Telefone: 65 9 9907-1090. 
245- Udirleia Oliveira dos Santos, monitora. Telefone: 65 9 9616-4498. 
246- Juciley Vital de Oliveira, professora municipal. Telefone: 65 9 9673-0183. 
247- Laides Delboni de Andrade, professora municipal. Telefone: 65 9 9638-6634. 
248- Dalmina Mouser dos Santos, professora municipal. Telefone: 66 9 9972-2128. 
249- Josiane Boabaid de Brito, professora municipal. Telefone: 65 9 9638-9736. 
250- Eliane Xavier da Silva, professora municipal. Telefone: 65 9 9663-8348. 
251- Egislaine Batista de Almeida, professora municipal. Telefone: 65 9 9647-0875. 
252- Eladir Assunção Aguiar, professora municipal. Telefone: 65 9 9910-0821. 
253- Maria Luiza da Silva, professora municipal. Telefone: 65 9 8136-8554. 
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254- Virginia Aparecida da Silva, merendeira. Telefone: 65 9 9975-7040. 
255- Marlene de Araújo Candido, merendeira. Telefone: 65 9 9932-5404. 
256- Rosania Correa de Souza, professora municipal. Telefone: 65 9 9234-1819. 
257- Delma Botelho da Silva, Técnica administrativa. Telefone: 65 9 9926-7872. 
258- Joanita Mendes de Souza, nutricionista. Telefone: 65 9 8469-3818. 
259- Rejane Pereira dos Santos – Acadêmico (a) – Rua Nova Esperança, (65) 9 8136-9893. 
260- Lauriel Olegário dos Santos – Empresario 

 
Todos brasileiros maiores, capazes residentes e trabalhadores nesta Comarca, sendo que em seguida foi determinada pelo MM Juiz a publicação do 
presente edital em jornal local.   Nada mais eu Técnico Judiciário digitei e o Gestor Judiciário da Vara Criminal o confe

 
 
 

  
 
 
   Ricardo Nicolino de Castro 
        Juiz de Direito 

Rosário Oeste 10 de Outubro de 2018 

 

Disponibilizado - 19/10/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10362 Caderno de Anexos - 21 de 28



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TABAPORÃ 
 
 

EDITAL N. 018/2018/DF  
 
 

O Excelentíssimo Dr. RAFAEL DEPRA PANICHELLA, Juiz de Direito e Diretor do 
Foro da Comarca de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 
legais, considerando o disposto no Provimento n. 06/2014-CM de 07.03.2014, torna 
público para ciência dos interessados, a abertura de processo seletivo com a finalidade 
de credenciar Pessoas Físicas na área de Assistência Social, cujo procedimento 
obedecerá às regras estabelecidas neste edital. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1 Constitui objeto do presente certame o credenciamento de Pessoa Física para 
atuar na área de Assistência Social na Comarca de Tabaporã/MT. 
1.2 A Coordenação, operacionalização e acompanhamento serão de 
responsabilidade da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo. 
1.3 A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo é composta pelos servidores: 
Etienne Regina dos Santos e Carmo Strambaioli, Matrícula 12242, Marcos Antônio 
de Freitas, matrícula 32546 e Edaiane Novais de Souza, Matrícula 34605. 
 
2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO: 
 
2.1. O processo seletivo será composto pelas seguintes fases:  
a) divulgação do edital;  
b) inscrição dos interessados; 
c) análise da documentação e do currículo; 
d) divulgação dos interessados habilitados; 
 
3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
3.1 As inscrições deverão ser realizadas no período de 23/10/2018 a 07/11/2018, na 
Diretoria do Foro, situado na Rua Carlos Roberto Platero, SN, Centro, Tabaporã/MT,  
durante o horário de expediente forense, considerando extemporânea e sem validade 
qualquer inscrição feita fora desse período. 
3.1.1 Não haverá cobrança de taxa de inscrição.  

 
 
4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO 
 
4.1. São requisitos para o credenciamento de Assistente Social, de que trata o 
Provimento 06/2014-CM 
I. Ter sido selecionado no processo Seletivo;  
II.  Ser maior de 21 (vinte e um) anos; 
III. Não possuir antecedentes criminais;  
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IV. Ser bacharel em Serviço Social, por instituição devidamente reconhecida pelo 
Ministério da Educação, e com registro no Conselho Regional de Serviço Social 
(CRESS);  
 
5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
 
5.1. O requerimento (Anexo I), a ser protocolado na Diretoria do Foro, deverá estar 
instruído com as seguintes peças: 
 
a) ficha cadastral – Anexo II; 
b) declaração acerca da veracidade das informações prestadas e de pleno conhecimento 
e concordância com os termos deste edital, sob as penas da lei – Anexo III; 
c) declaração de relação de parentesco – Anexo IV; 
d) documentação indicada no subitem 5.2. 
 
5.2. Com o requerimento, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos:  
I – Cópia autenticada da Carteira de Identidade; 
II – Cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
III – Certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e Federal; 
IV – Cópia autenticada do diploma de curso superior;  
V – Cópia autenticada dos títulos e documentos que venham a ser apresentados; 
VI – Certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à profissão do 
candidato; 
VII – Atestado de sanidade física e mental; 
VIII – Declaração de parentesco (anexo IV); 
IX - Declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras estabelecidas 
neste provimento (anexo III); 
X – Duas fotografias 3x4 recentes. 
 
6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
6.1. O Processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio de análise 
de currículo, efetuado pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo da Comarca de 
Tabaporã do Estado de Mato Grosso, sendo a nota composta da seguinte forma:  
6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano de exercício, 
não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos. 
6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis décimos) de ponto a 
cada ano de exercício, não podendo exceder o total de 3 (três) pontos. 
6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 6.1.1, poderá 
ser aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2. 
6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o título de 
graduação requerido para o credenciamento, contados da forma seguinte:  
a) Ao título de doutorado, reconhecido ou reavaliado, na área específica de 
credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos; 
b) Ao título de doutorado, reconhecido ou reavaliado, que não seja na área especifica de 
credenciamento, é atribuído1 (um) ponto;  
c) Ao título de mestrado, reconhecido ou reavaliado, que não seja na área especifica de 
credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos;  
 d) Ao título de mestrado, reconhecido ou reavaliado, que não seja na área especifica de 
credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto; 
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e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, na área 
específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;  
 
f) Ao título de especialização na forma da legislação educacional em vigor, que não seja 
na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 (cinco décimos) de ponto;  
g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto. 
6.1.3.1 A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder aos 5 (cinco) 
pontos previstos.  
6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de cada título, não 
se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse fim.  
6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma estabelecidos 
neste Edital. 
6.2. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será priorizado aquele que 
tiver: 

a) Maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003; 
b) Maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 440, do 

Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo Penal; 
c) Maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme dispõe o 

subitem 6.1.2; 
d) Maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o subitem 6.1.3 

deste Edital. 
 
6.3 Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital, das 
condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo invocar qualquer 
desconhecimento como elemento impeditivo do seu adimplemento, não sendo aceitas 
reivindicações posteriores nesse sentido.  
6.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que atenderem 
plenamente as exigências deste edital e do Provimento n. 06/2014-CM. 
 
7. DO CREDENCIAMENTO  
 
7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, nos 
termos do Provimento n. 06/2014-CM. 
7.2. O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) anos, 
podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.  
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
8.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às normativas 
especificadas pelo Provimento n. 06/2014-CM, disponibilizado no Diário da Justiça 
Eletrônico – MT nº 9.255, de 13/03/2014. 
8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão devolvidos.  
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é que foi expedido o presente edital. 
 

   
Tabaporã - MT, 18 de outubro de 2018. 

 
RAFAEL DEPRA PANICHELLA 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ANEXO I 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA 
DE TABAPORÃ – MT. 

 
 

_______________________________________________ 

(nome) ___________________ (nacionalidade), portador do CPF n.° ___________________,  e 

RG n.° ____________________, residente e domiciliado ______________________ 

_______________________________________________________________________, vem 

requerer a sua inscrição para o credenciamento de  ________________________________ (indicar a 

especialidade do serviço e unidade jurisdicional onde pretende prestá-lo), juntando, para tanto, os 

documentos exigidos no artigo 4o do Provimento n.° 6/2014/CM. 

Declaro, outrossim, e sob as penas da lei, que  as 

informações aqui prestadas são verdadeiras. 

 

 

Tabaporã – MT, ______de ________________de 2018. 

 

 

 

 

_____________________________________________ 
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ANEXO II 

FICHA CADASTRAL 

Observação: A ficha cadastral deverá acompanhar o Requerimento de Inscrição. 
 

DADOS PESSOAIS 
Nome:  Data de Nascimento: 

RG: Órgão Expedidor: CPF: 
 

Sexo: (  )F (  )M 

Título de Eleitor: Zona: Seção: 

Estado Civil: Profissão: Registro no Conselho Regional: 
Nº: 

Registro na Previdência Social: P1S/PASEP: 

Filiação 
Pai: 
Mãe: 
Endereço Residencial: 

e-mail: Telefone Residencial Telefone Comercial 

FORMAÇÃO ESCOLAR 
Nome da entidade que concluiu o curso superior 

Curso Data de Conclusão Cidade UF 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO 

 

 _____________________________________________ 

 (nome do interessado), __________________, (nacionalidade), portador do CPF n.° _____________ e 

RG n.° ________________________, declaro que tomei conhecimento do inteiro teor do Edital n. 

018/2018/DF e do Provimento  n.° 6/2014/CM, relativo ao processo de habilitação destinado ao 

credenciamento de profissionais na área de Assistência Social para prestação de serviços na 

Comarca de Tabaporã - MT,  que concordo com as regras estabelecidas e que são verdadeiras todas as 

informações por mim fornecidas. 

Tabaporã – MT, _____ de ________________ de 2018. 

 

_______________________________________________ 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 
NOME DO CANDIDATO(A): 
 

 
CPF: RG: CÔNJUGE: 

   
 

PAI: MAE: 
  

 
COMARCA A SER CREDENCIADO(A): 
 

 
POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR 
AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE, COM MAGISTRADOS OU SERVIDORES 
QUE OCUPAM CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO NO PODER 
JUDICIÁRIO? 
 

(    )SIM (   )NÃO 
 
 

 

NOME DO PARENTE CARGO RELAÇÃO DE PARENTESCO SETOR 

    

    

    

    

 
POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE PENAL, 
CIVIL e ADMINISTRATIVA, EM CUMPRIMENTO A SÚMULA VÍNCULANTE N° 13 DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL, RESOLUÇÃO N- 07/2005, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, SEUS 
ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS, FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO. 

 

DATA ASSINATURA 
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